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Apresentação

Apresentamos aqui o terceiro número dos Cadernos de Teoria das Artes, colec‑
ção periódica que fixa os resultados de diversas actividades realizadas pelo Grupo 
de Investigação em Teoria das Artes, do Centro de Investigação em Ciência e 
Tecnologia das Artes – CITAR, na Universidade Católica Portuguesa. O Grupo 
inscreve‑se numa linha clara de investigação predefinida por este Grupo dentro 
do âmbito do CITAR, mas representa ao mesmo tempo a confluência da inter‑
disciplinaridade inerente ao que deve ser uma teoria das artes, no geral, e tal 
como esta interdisciplinaridade se manifesta no próprio centro de investigação, 
em particular.

Ponto inicial de confluência, a linha que orienta o nosso interesse é definida 
pela questão sobre o trajecto que vai da materialidade da arte à configuração de 
um significado artístico. As problemáticas do percurso deste trajecto e as suas 
implicações a vários níveis são o objecto fundamental de estudo das diversas 
orientações dentro deste grupo de investigação, cujos membros mostram nas 
suas procedências, igualmente, a diversidade de disciplinas que convergem na 
nossa investigação.

As páginas que seguem são quase na sua totalidade textos surgidos no âmbito 
da III Jornada de Teoria das Artes, celebrada a 5 de Novembro de 2013 no 
Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa. As Jornadas, 
encontros organizados regularmente por este grupo de investigação, abordaram 
nesta edição a temática “Arte e Teoria”, que foi escolhida na sequência das ante‑
riores edições. Tanto no encontro inicial em Janeiro de 2009, que tratou da 
problemática “Arte e Signo”, como no seguinte em Março de 2011, que perqui‑
riu no horizonte da “Arte e a polis”, indagou‑se a natureza da relação entre 
materialidade e significado, com abordagens claramente definidas, ainda que 
diferenciadas. Pretendeu‑se desta vez fazê‑lo, no entanto, circunscrevendo‑nos à 
própria origem do seu horizonte teórico, do horizonte teórico que faz nascer a 
arte como tal. Que pode significar isto?

Confrontamo‑nos, no exercício de pensar que lá iniciámos, com o facto de 
que a presença da arte carrega inevitavelmente já uma tensão: a da sua própria 
existência. Uma existência que aponta a uma vida que habita na clivagem, ao 
tempo que só tem um único sentido aparente: superá‑la. Ora bem, a arte palpita 
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neste jogo idiossincrático da clivagem, oscilando entre o enigma que abre o 
incompreensível e o ténue véu que subtilmente o recobre com a sua face material. 
Em palavras de Adorno, “a arte é para si, e não o é; subtraísse‑lhe a sua autono‑
mia, mas não o que lhe é heterogéneo”. O itinerário da arte confronta no seu 
percurso a condena de ficar necessariamente reduzida ao puramente estético 
(como procurando respostas apenas à sua própria pergunta), só para descobrir 
que ela própria é só pergunta. E toda a pergunta remete para outro lugar. Não 
se pode subtrair, com efeito, o que lhe é heterogéneo. Mas esse pensamento na 
matéria que é a arte — assim podemos definir a arte, toda a arte — reivindica 
veementemente essa tal condena material do reconhecimento estético, porque aí 
está a chave da sua significação, portanto, da sua própria possibilidade de se 
transcender. Sem sair de si. 

j j j

O texto intitulado O que é Poesia?, que abre este volume, reproduz a conferên‑
cia de abertura da Jornada de Teoria das Artes, oferecida pelo poeta e ensaísta 
portuense Fernando Guimarães. A teoria simbolizada que paira sobre todas as 
artes é aqui indigitada para esse limite entre o significativo e o artístico, que 
revela a própria existência da poesia. Reforçando a sua capacidade — da poesia 
— de estabelecer misteriosas ligações, o autor percorre o caminho das afinidades 
(ou também desassossegos) entre poesia e arte, cujo eixo seria a interpretação; 
entre poesia e filosofia, clivadas pela imaginação; entre poesia e ciência, engas‑
tadas pela ideologia; para culminar na poesia e a linguagem, cujos sentidos se 
tornam oblíquos no jogo entre símbolo e cognição, entre intelectualização e 
conceptualização, entre a multiplicidade de sentidos e a emergência autoral não 
do autor, mas do texto poético. 

Carlos França aborda, na sua reflexão Por falar em Arte & Teoria. A Obra & 
Eu, a fundamental estranheza que a própria existência da arte representa, no 
confronto espectatorial. A partir da incerteza dum tradicional dualismo entre 
ver e olhar, surge a teoria como lugar da própria incerteza, ponte e distância ao 
mesmo tempo entre a incerteza como um fazer e a obra como teoria. Apresenta‑se 
vivamente tal reflexão em tom de diálogo imaginário entre um Eu e a obra, 
havendo no fim lugar a uma reflexão crítica sobre o museu na era global, que 
reforça a incerteza.

No texto de Sónia Neves, Da Opacidade da Obra à Figura do Artista, o próprio 
título revela um itinerário, aparentemente focalizado na dimensão do criador, 
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mas assentando de facto na obra enquanto centro. Um centro com natureza, 
assim descrita, opaca. A opacidade vocaciona‑se para a procura do translúcido, 
a teoria como itinerário. Uma conquista que imbrica a obra com o artista e o 
espectador, provocando, nem que efemeramente, um eclipse da sua opacidade 
— conquista desenvolvida aqui em diálogo com artistas, com uma artista, agora 
real, Elina Brotherus, num estado de intimidade cúmplice. 

Uma abordagem da teoria na arte não pode eludir a questão da representação. 
No ensaio Representações Visuais Descritivas, Imagens Fotográficas, Alexandra 
Beleza Moreira encara este desafio, ligando já de início a problemática da repre‑
sentação a um medium específico, nomeadamente, à imagem fotográfica enquanto 
representação visual, como elemento que se articula como materialidade do que 
é uma determinada prática — a prática artística. Interroga‑se no texto a consti‑
tuição das representações visuais sob a forma de imagens fotográficas, e a pergunta 
pelos mecanismos estruturantes para tais representações. Formula‑se, deste modo, 
na própria pergunta que origina o texto, a pertença entre arte e teoria, que 
mutuamente se articulam através do exercício artístico. 

O contributo de Marcos Pupo Nogueira, Agrupamentos Sonoros Plenos: A Dimen‑
são Polifónica da Forma, incide também na focalização artística, neste caso, na 
música. O texto apresenta alguns pressupostos básicos para a análise do caso 
específico da música polifónica imitativa — adicionando à noção de “agrupa‑
mento” os adjetivos “sonoro” e “pleno” — e tem por objectivo indicar e definir 
algumas ferramentas analíticas que sejam operacionais quando dirigidas à simul‑
taneidade polifónica, concretamente, a imitativa. Este interesse, que busca em 
definitivo integrar a complexidade textural de determinadas relações (alturas, 
métricas e durações) que se dão numa composição polifónica, enquadra‑se no 
horizonte mais amplo de confrontar a necessária fragmentação que qualifica todo 
o material artístico — pela sua mesma concreção material — na necessária 
unidade — teórica, portanto — própria da sua mesma possibilidade de confi‑
guração e recepção. 

Os dois últimos textos apresentam uma particularidade que acrescenta a este 
volume um singular interesse para a investigação estética — particularmente, 
aqui, da estética musical —, no que respeita às suas fontes. 

Trata‑se, em primeiro lugar, de El Manuscrito de Souvtchinsky y la Poética 
Musical. Sobre el concepto de tiempo en el pensamiento estético de Igor Stravinsky, 
da autoria de Javier Ares Yebra. O artigo aborda recentes investigações em torno 
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ao texto publicado pelo compositor Igor Stravinsky sob o título Poética Musical, 
investigações que mostram o seu débito com o teórico Pierre Souvtchinsky e 
com o músico Roland Manuel, débito cuja extensão está ainda por determinar 
em toda a sua abrangência. Algumas inferências podem já ser feitas a partir do 
manuscrito de Souvtchinsky para ajudar à redacção das conferências de Stravinsky, 
que deram origem à Poética Musical. O manuscrito aparece aqui publicado em 
língua espanhola pela primeira vez. A revisão da origem e fontes do livro produz 
também uma derivada reflexão sobre algumas questões fundamentais que impli‑
citamente se colocam no texto definitivo publicado por Stravinsky, mas que 
adquirem uma nova dimensão à luz desta revisão. Nesta perspetiva, a segunda 
parte deste artigo aborda a questão do tempo no pensamento do compositor, 
esboçando algumas linhas que devem ainda dar mais frutos, com certeza, num 
futuro próximo.

Terminamos com um documento singular, apresentado através do trabalho 
de Lia Tomás intitulado Morellet e a expressão musical, que realiza a tradução de 
uma fonte inédita até agora em língua portuguesa: o tratado de André Morellet 
De l´expression en musique et de l’ imitation dans les arts, publicado em 1771. 
A tradução, com breve introdução e notas, evidencia a relevância do seu conteúdo 
no contexto da discussão que sobre a teoria da imitação e a sua eficácia, assim 
como a sua obliquidade em relação a crescentes teorias da expressão musical, se 
desenvolve na França a partir da segunda metade do século XVIII. Para além de 
outros frutos da investigação que no seio do nosso Grupo se realiza, este texto e 
outros que a ele se hão de seguir mostram a nossa intenção de proporcionar aos 
investigadores em língua portuguesa textos essenciais para a compreensão da 
teoria e da estética das artes. 

Yolanda Espiña e Miguel Ribeiro‑Pereira
Directora e Director Associado dos Cadernos de Teoria das Artes
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O Que é Poesia?
Fernando Guimarães

Poesia e Arte: Interpretação
O que é a poesia? Esta questão não deixa de estar presente quando ela nos 

confronta com o problema de sabermos o que é a arte. Desde o Romantismo 
— sobretudo se se falar do romantismo alemão ou, particularizando mais, de 
Iena, onde os irmãos Friedrich e A. Wilhelm Schlegel dirigiam a revista Athe‑
naeum — que a noção de poesia se vai estender a toda a criação artística. No 
célebre fragmento 116 publicado naquela revista, fala‑se no género poético ou 
Dichtart, que corresponde a uma “poesia universal progressiva” que passa por 
todas as formas de expressão artística desde a prosa às artes plásticas.

Entrevê‑se aqui aquele princípio da “unidade das artes” defendido depois por 
Richard Wagner na música, o que estava de acordo com a sua conceção dramá‑
tica da ópera na medida em que esta, para nos servirmos muito a propósito das 
palavras de Schlegel, “abarca tudo o que é poético”. Ora nas óperas o predomí‑
nio da música ou, tendo em vista os seus libretos, da poesia levantou ao longo 
da sua evolução uma discussão que serviu mesmo de tema para a ópera de Richard 
Strauss intitulada Capriccio onde se defende um ideal que seria ora o de “prima 
la musica” ora o de “prima le parole”.

Poderíamos encontrar nesta oposição aquela que existe entre o que é a chamada 
poesia pura ou poesia da poesia, muito voltada desde o Simbolismo para a mar‑
gem musical ou significante da linguagem, e uma outra opção em que se vai 
privilegiar o sentido, o significado. Os simbolistas propunham para a poesia o 
que Verlaine escreveu num verso: “de la musique avant toute chose”; Schlegel, 
agora no fragmento 119, falava nas “imagens da linguagem que se diria serem 
um puro capricho, mas que têm muitas vezes uma profunda significação”. Ora 
quando Schlegel se refere a um capricho — como se nesta palavra ecoasse o título 
da ópera de Richard Strauss — parece adiantar‑se no tempo para nos confrontar 
com a noção de estranhamento tão usada no movimento de crítica literária dos 

* Ensaísta e poeta. Investigador do Centro de Estudos do Pensamento Português da Universidade Católica 
Portuguesa
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formalistas russos que, situando‑se entre o Simbolismo e o Modernismo, a ela 
recorrem para caracterizarem o discurso poético. 

Esta diferença que se estabelece entre uma posição formalista e a que reivindica 
o papel que o sentido desempenha na poesia parece apontar para um caminho 
extremamente importante. Ele acabará por se cruzar com um segundo caminho 
que diz respeito ao aparecimento na passagem do século XVIII para o XIX da 
Estética, que ganhará então a sua autonomia ao apresentar‑se como uma filoso‑
fia da arte. É seguindo essa direção que Kant vai publicar em 1790 a Crítica da 
Faculdade de Julgar ou Crítica do Juízo. A abordagem da linguagem a partir da 
clave que se reporta à ordem significante das palavras e da clave que se reporta 
ao sentido ou significado passa a fazer‑se de outro modo. No caso de Kant tal 
abordagem assenta numa construção teórica de natureza sistemática, a qual passa, 
em primeiro lugar, pela razão — dizendo respeito à ciência, que a Crítica da 
Razão Pura aborda, ou à moral, que é estudada na Crítica da Razão Prática — e, 
em segundo lugar, pelo sentimento, ao considerar‑se precisamente a terceira 
Crítica, isto é, a Crítica do Juízo.

Nesta o que está em jogo já não são os conceitos. O juízo sobre o belo ou o 
gosto ganha uma universalidade — como o conhecimento científico ou os prin‑
cípios morais —, mas não é sustentada conceptualmente; tal universalidade é 
apenas de natureza estética, reportando‑se ao sentimento e afastando‑se, como 
na Crítica do Juízo refere o parágrafo 32, da imitação porque o juízo do gosto 
“não pode ser determinado por conceitos ou preceitos”, como ocorre, respetiva‑
mente, na ciência e na moral. 

Tudo isto mostra bem como o pensamento kantiano, valorizando o sentimento, 
a subjetividade e não se fixando na imitatio como fazia o Classicismo, entreabre 
o caminho para as movimentações românticas. Os sentimentos passam também 
pelas palavras; podemos dizer o que se sente, utilizando‑as. Mas enquanto os 
conceitos, na ciência e na moral, estão ou devem estar rigorosamente definidos 
— os dicionários aproximam‑se desse ideal que geralmente não é alcançado 
porque a sinonímia é passível de maiores ou menores desvios — em arte ou, mais 
particularmente, na poesia encontramos uma deriva significativa. O sentido tem 
que ser procurado. Onde? No caso especial da linguagem, como acontece na 
poesia, ele tem de ser procurado num texto.

Este é o terceiro caminho; ele começa a ser anunciado no tempo de Kant ou 
de Hegel por Schleiermacher que, aproximando‑se ou afastando‑se de ambos, 
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vem dar um novo impulso à hermenêutica. Desde logo uma leitura hermenêutica 
far‑se‑á ao arrepio da triunfante marcha em frente do pensamento anunciado 
por Hegel em direção a um saber total que seria o do sistema, pois, no caso da 
hermenêutica, esta marcha passa a fazer‑se circularmente, e com todos os riscos 
que isso implica. São os riscos derivados do assim chamado círculo hermenêutico. 
A relação entre a parte e o todo na área do simbólico, dado que se passa de um 
ao outro e vice‑versa, conduz a uma espécie de petição de princípio que foi 
enunciado nestes termos: toda a interpretação que implique compreensão implica 
que se compreenda o que se interpreta. Mas, segundo Schleiermacher, no suces‑
sivo desenvolvimento desse círculo, que se vai tornando plural, há um progressivo 
conhecimento capaz de se aproximar da verdade.

É sabido que a hermenêutica tem um passado longínquo e está relacionada 
com a interpretação da Bíblia considerada como o texto dos textos. Segundo 
Schleiermacher há a considerar a existência de três aspectos ou direções segundo 
os quais a hermenêutica se desenvolveria: o filosófico, o teológico e o jurídico. 
A direção teológica é aquela que, como é sabido, se reporta à antiga exegese 
bíblica. Essa exegese visava encontrar o verdadeiro sentido espiritual de um texto 
sagrado. Daí o conhecido lema de que a letra mata e o espírito vivifica. O que 
se tentava encontrar era um sentido que seria outro porque era o verdadeiro. O 
hermeneuta bíblico procurava, pois, a verdade…

Mas o espírito romântico veio perturbar esta perspetiva quando encontrou na 
linguagem, sempre que por ela passe a imaginação poética, uma possibilidade 
de diversificação de sentidos ou, como se dirá mais tarde, uma polissemia. Já não 
se pode falar num outro sentido, mas, sim, em outros. Admitia‑se que a palavra 
poética tinha diversos sentidos. E Goethe veio consagrar esta atitude interpreta‑
tiva quando desvalorizou em poesia a alegoria a favor do símbolo.

O papel que a linguagem desempenha na hermenêutica foi realçado por 
Scheleiermacher, aliás de acordo com certas derivas teóricas relacionadas com o 
Idealismo alemão. Considerando essa expressão linguística, ele reportar‑se‑á a 
duas instâncias que estariam marcadas pela subjetividade: o autor e o leitor. 
Ambos pressupõem, no entanto, uma referência que se afasta dessa matriz sub‑
jetiva e que é a língua. Como nos diz, “tudo o que, num dado enunciado, precisa 
de ser esclarecido deve sê‑lo a partir do espaço linguístico comum ao autor e ao 
seu público”. O que está em questão é o texto e, nele, podem revelar‑se ou vir à 
superfície as formas literárias, o estilo, os processos de composição, o próprio 



4

Fernando Guimarães

estado histórico da língua. Tudo isto Schleiermacher considera, embora na última 
fase da sua obra se mostre inclinado a dar maior ênfase ao aspecto psicológico, 
acabando por achar que ele estaria mais próximo da compreensão hermenêutica; 
e o acto de compreensão tornar‑se‑ia o centro deste trabalho interpretativo. Mas 
tal exercício implica a observância de vários cânones que, ao condicionarem uma 
subjetividade que podia ser excessiva, encontravam sempre no suporte linguístico 
uma referência imprescindível para a compreensão do discurso: “Tudo o que se 
pressupõe em hermenêutica é apenas linguagem e é também só linguagem aquilo 
que encontramos na hermenêutica; o lugar a que pertencem os outros pressu‑
postos objectivos e subjetivos tem que ser encontrado através da linguagem”.

Acentua‑se uma preocupação em se atingir um consenso ou, talvez, um maior 
rigor em torno da noção de compreensão. Schleiermacher, nos seus Aforismos de 
1805, defende esta máxima: “Compreendo tudo até me confrontar com uma 
contradição ou um sem‑sentido”. Há aqui um pressuposto racionalista que se 
equilibra com uma já referida propensão de ordem subjetiva, psicológica, espi‑
ritual. Este enraizamento de natureza vitalista será desenvolvido por Dilthey. Ele 
encontrará precisamente em Schleiermacher uma referência fundamental para 
o desenvolvimento do pensamento hermenêutico que — ao compensar aquele 
racionalismo para o qual Schleiermacher propendia com uma razão que trazia 
a novidade de ser já a da história — se aproximava do âmbito das então nascen‑
tes ciências culturais. 

As noções de cultura ou de história, em que Dilthey tanto se empenhou, 
ganham um particular relevo, porque a relação que elas mantêm com o texto é 
tão importante como a que este mantém com a sua expressão verbal, a linguagem. 
E tais perspetivas alargar‑se‑ão ainda mais, quando chega ao decisivo momento 
a que já se chamou a “viragem hermenêutica da fenomenologia” devido à inter‑
venção de Martin Heidegger, Hans‑Georg Gadamer ou Paul Ricoeur, passando 
a representar uma abordagem que a pouco e pouco se torna extensiva à criação 
artística que tanto interessou aqueles três filósofos.

Assiste‑se à passagem na hermenêutica de uma interpretação gramatical para 
uma interpretação que passa a ser alegórica, indo progressivamente ao encontro 
de uma literariedade que vai ganhar novos e mais complexos contornos quando 
da alegoria se deriva para a metáfora e desta para o símbolo. Neste momento 
transita‑se da textualidade para a intertextualidade, para um cruzamento de 
textos de diversas linguagens. É como se correspondesse ao Dichtart, ao género 
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poético que, sendo transversal, passa a instaurar, na procura de um novo sentido 
ou de sentidos múltiplos, um fundamento para toda a arte.

No caso da poesia a referência à linguagem é inevitável. Mesmo quando se 
fala em “crise de versos”, como Mallarmé falou, assinalando‑se assim uma pos‑
sível perda de sentido ou à sua variabilidade, as quais conduzem à ambiguidade, 
à polissemia. Seja como for a dimensão verbal, isto é, a realidade textual subsiste. 
Mas, complementarmente, há a considerar uma outra dimensão que é a da 
intertextualidade que se abre para uma compreensão que se reporta a um universo 
simbólico onde podem confluir as diversas artes, a ciência, o pensamento filo‑
sófico ou religioso, as ideologias, etc. E aqui ficam desenhados outros caminhos 
que importa seguir também…

Se o Dichtart ou o poético se refere a todas as artes, estas podem confluir na 
poesia. É esta a circularidade que faz com que os caminhos se encontrem a si 
mesmos para que sejam o mesmo. 

Poesia e Filosofia: Imaginação
A imaginação, que seríamos levados a considerar como sendo o coração da 

poesia, remete‑nos um pouco inesperadamente para a filosofia, isto é, para um 
exercício do pensamento, da reflexão. De imediato confrontamo‑nos com uma 
noção que parece entrar em conflito com a de imitação. Novalis, em consonân‑
cia com a maneira de ver de Kant e também dos românticos, referia‑se com 
desgosto à “tirania do princípio da imitação”. Aproximadamente um século 
depois, como se abrisse caminho para uma próxima sensibilidade surrealista e 
abstracionista, Gauguin fará esta afirmação: “a arte é abstração, é preciso retirá‑
‑la da natureza, sonhando diante dela”. Podemos dizer que o pensamento daquele 
grande poeta e deste grande pintor se encontram na recusa do referido princípio 
da imitação, recusa essa que tanto veio marcar a criação artística desde o século 
XIX até à modernidade. 

Entre o Romantismo e o Surrealismo afirmar‑se‑á, com efeito, o primado da 
imaginação e do sonho. Todavia, os pontos de vista de Novalis e de Gauguin, 
tal como se encontram expostos nas duas citações que foram atrás feitas, não 
coincidem totalmente. É que Novalis vai admitir que “a arte faz parte da natu‑
reza”. Um romântico — mesmo que não seja um poeta mas, sim, um filósofo 
— poderia considerar ou imaginar uma obra de arte como se ela fosse algo que 
se encontrava na natureza fazendo parte dela: uma planta. E foi isso o que um 



6

Fernando Guimarães

filósofo também do período romântico, F. W. Schelling, deixou entrever nesta 
afirmação: “Se estamos interessados em levar tão longe quanto possível a cons‑
trução, a disposição interna, as relações e o próprio enredamento que existe numa 
palavra, ou em geral num ser orgânico, ainda mais o estaremos ao reconhecermos 
esses mesmos enredamentos nessa outra planta mais organizada e em si mesma 
mais entrelaçada que se chama obra de arte”.

Conforme nos aproximamos e, depois, avançamos na modernidade, verifica‑se 
que estas duas noções, imaginação e organicidade (sendo esta última noção de 
raiz aristotélica a que corresponde a um ideal de construção ou composição 
que no século XIX Edgar Poe ou em pleno Modernismo Fernando Pessoa 
defenderam também), passam a desempenhar um papel extremamente impor‑
tante tanto na poesia como nas artes plásticas. Mas se olharmos para trás no 
tempo, nem sempre se vê que se tenha estabelecido uma devida ligação entre 
a teoria da arte e a teoria da imaginação. Esta foi vista como uma faculdade 
que estaria na sequência de um processo cujo ponto de partida seria o das 
sensações. Considerava‑se que ela desempenharia um papel reprodutor, estando 
por isso dependente ou próxima da nossa memória. Mas a imaginação não se 
apresenta como a fiel ou integral reprodução do que se percepcionou. Daí ter‑se 
considerado que ela, a imaginação, teria uma natureza fantasmática. Sendo 
assim, ela ficaria a oscilar entre uma função marcadamente reprodutora e uma 
função criadora.

Se em Platão se anuncia já uma aproximação entre arte e imaginação (que no 
seu diálogo Ion, ao considerar‑se o caso dos poetas, seria um caso de delírio ou 
loucura), verificamos que a mais elaborada teorização da atividade imaginativa 
mantém‑se refém da imitação e não de uma livre atividade criadora. Essa teoria, 
de que é autor Aristóteles, encontra‑se desenvolvidamente exposta no seu tratado 
Da Alma. Aí a imaginação corresponde a uma reprodução dos dados dos senti‑
dos. Podemos, pois, dizer que se trata de uma imaginação reprodutora.

Para Aristóteles o intelecto depende da imaginação, situando‑se esta entre a 
sensação e o pensamento, entre a memória e as imagens. A imaginação está 
implícita no ato de julgar, ressalvando‑se a circunstância de ser menos verdadeiro 
o que se imagina do que o que se conhece a partir das sensações. A imaginação 
consiste, como nos diz recorrendo a um exemplo, “numa espécie de mistura da 
perceção de branco com a opinião propriamente dita relativa ao que é branco”, 
sendo, como é óbvio, a opinião passível de engano ou erro.



7

O Que é Poesia?

Com efeito, o problema da criação artística, em Aristóteles, afasta‑se da ima‑
ginação para se ir centrar na imitação ou mimese. O facto daquela — leia‑se, a 
imaginação — estar implícita no ato de julgar não a vai orientar para um juízo 
de gosto, expressão que muito mais tarde irá aparecer na estética kantiana. Fica, 
pois, a oscilar entra uma verdade improvável e uma opinião falível, o que a vai 
conduzir a uma forma de conhecimento que o intelecto há de depurar através 
do pensamento lógico que amolda o juízo à verdade e não, como acontecerá no 
caso de Kant, ao sentimento estético.

Será precisamente com o Idealismo alemão, cujo limiar está na filosofia kan‑
tiana, e, na história da literatura, com o Romantismo de procedência alemã ou 
inglesa, que ocorre uma significativa passagem de uma imaginação reprodutora 
— que colocaria a questão a um nível gnosiológico — para uma imaginação 
criadora, a qual proporciona o desvio para outro nível que é o da criação artística. 
No referido sistema kantiano será a imaginação que irá representar uma abertura 
para um conhecimento que corresponde a uma função transcendental entendida 
como possibilidade de ultrapassar o que há de confuso ou caótico nas sensações, 
submetendo‑as às categorias lógicas da razão. Assim, a imaginação intervém no 
caso da representação de grandeza que, mediante tal intervenção, pode ser levada 
ao infinito, mas o entendimento, através do conceito de número, como se diz na 
Crítica do Juízo, subordina a liberdade da imaginação à legalidade do entendi‑
mento. 

A Crítica do Juízo, em várias passagens, refere‑se à imaginação ou à fantasia 
quando trata da atividade estética. Consequentemente, a imaginação desde que 
não esteja referida a uma abordagem crítico‑transcendental principia a desviar‑se 
em Kant de um registo objetivo, que é o da ciência, para um registo subjetivo, 
que é o da arte; passa então a ter um desempenho diferente, não se subordinando 
ao conceito ou às categorias que unificam as representações. O ato de consciên‑
cia que julga o belo — isto é, o juízo de gosto — não corresponde a um juízo de 
conhecimento, porque é de natureza subjetiva. Se em relação ao conhecimento 
transcendental, o que corresponde segundo Kant ao conhecimento científico, se 
fala em categorias — como, por exemplo, a de unidade, de causalidade, etc. — 
em arte fala‑se em criações, em obras.

Com efeito, a criação artística para Kant assenta no sentimento. Ele não se 
funda num conceito de objeto. A “liberdade da imaginação”, para usarmos uma 
expressão que se pode ler no parágrafo 40 da Crítica do Juízo, vai exercer‑se “sem 
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conceito”. Segundo Kant, o juízo de gosto, ao referir‑se a algo que é considerado 
belo, deriva de um sentimento que, no entanto, é válido para todos. Tem um 
valor universal. Mas é como sentimento que surge e não como conceito, ganhando, 
por isso, aquela tonalidade subjetiva a que a ciência é totalmente alheia.

A reiterada valorização do sentimento ajustar‑se‑á perfeitamente à sensibilidade 
romântica que se vai afirmar na Alemanha e que os pós‑kantianos, nomeadamente 
Schelling, não deixam de acompanhar de perto. No entanto, se tal valorização 
é aceite pelos românticos, estes afastar‑se‑ão daquela outra noção kantiana que 
denega a possibilidade do juízo de gosto poder abrir‑se para um conhecimento, 
porque começavam a ter a convicção de que, como afirmou expressamente 
Novalis, “a poesia é o autêntico real absoluto. […] Quanto mais poético, mais 
verdadeiro”. A poesia tornava‑se num lugar da verdade e este atingia‑se mediante 
um conhecimento em que ela e, por extensão, a arte em geral participavam. 

A acepção crítico‑transcendental de Kant, defendida na sua Crítica da Razão 
Pura que, como se sabe, antecede a Crítica do Juízo, orientava‑se para a diluci‑
dação de um problema que era precisamente de natureza gnosiológica, o da 
possibilidade do conhecimento. Agora, na ressaca do kantismo, um outro pro‑
blema vai ganhar maior ênfase. É o da essência do conhecimento. Tal questão 
pode pôr‑se nestes termos: entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido 
há uma relação. Se o objeto existe independentemente do sujeito, como acontece 
em Aristóteles, é do Realismo que se trata; se o objeto é apenas uma determina‑
ção do sujeito, trata‑se então do Idealismo, como é o caso de Kant. 

Esta relação foi dilucidada mediante uma análise fenomenológica que levou, 
já na passagem do século XIX para o seguinte, Husserl a admitir que o conhe‑
cimento se dirige do sujeito para o objeto mediante uma relação de intenciona‑
lidade, o que pode mesmo criar uma situação de indeterminação entre Idealismo 
e Realismo. Este processo de intencionalidade não implica que o objeto seja real. 
Os objetos podem ser ideais, como é o caso, por exemplo, dos números ou das 
figuras geométricas. Mas se os objetos podem ser reais ou ideais, não podem, no 
próprio ato de conhecimento, ser irreais. Ora para Husserl a imaginação apre‑
senta‑se como “função do irreal”, derivando tal funcionalidade de uma epoché 
ou redução, a qual desempenha um papel desrealizante ou redutor quanto à 
natureza psicológica do conhecimento, papel esse que se vai tornar igualmente 
extensivo à natureza ontológica do objeto. Cria‑se, deste modo, uma espécie de 
logicismo racionalista marcado por um ideal que é o da cognitividade.
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A fenomenologia de Husserl é devedora de uma posição filosófica defendida 
por um pensador que pertence à geração anterior à sua, Franz Brentano. Este 
mostrou‑se interessado em recuperar uma conceção realista de procedência 
aristotélica e escolástica. Foi numa importante obra sua, publicada inicialmente 
em 1874 e depois completada em 1911com o título Psicologia sob o Ponto de Vista 
Empírico, que se tem visto como uma das fontes da fenomenologia, especialmente 
se se considerar a noção de intencionalidade que Brentano foi buscar precisamente 
aos escolásticos. Ele afasta‑se, portanto, do Idealismo, mas importa não mini‑
mizar o facto da referência ao Empirismo que surge no título do seu livro sobre 
psicologia não seguir de maneira nenhuma uma tendência da época para tornar 
a psicologia numa ciência positiva experimental, nem tem nada a ver com os 
filósofos empiristas ingleses, como Locke ou Hume, que se voltam para um 
associacionismo psicológico.

Husserl afastou‑se não só de uma solução empirista mas também da Psicolo‑
gia. No entanto, mostrou‑se interessado em recuperar a noção de intencionalidade. 
Ora esta noção pode ser também suficientemente produtiva se a aproximarmos 
do domínio da arte. Falaríamos, então, em referencialidade.

Fixemo‑nos, agora, nesta questão: o que é a referencialidade na obra de arte? 
Comecemos por descartar aquela mera “ilusão referencial” de que falava Michael 
Riffaterre, quando punha em questão que as palavras “tivessem uma relação 
natural com os referentes”, isto é, com as próprias coisas. Assim, no caso da 
poesia, a referência é apenas verbal, acompanhando, ao mesmo tempo, um 
desenvolvimento imaginativo que a própria rede verbal do poema sustenta ao 
criar uma diversificação significativa. Tudo isto se encontra intimamente ligado 
a uma outra experiência, a da linguagem. A referencialidade acaba por ficar 
diferida, sendo aí, na linguagem, que se vai situar o espaço do imaginário.

Aquela ilusão referencial que Riffaterre põe em questão corresponde à que, no 
caso da poesia, tende para ser a expressão imitativa ou mimética da realidade. 
Ou, então, a expressão do sentimento, de uma subjetividade — ambos tão valo‑
rizados na estética kantiana — sempre que eles sejam desviados, neste caso ao 
revés de Kant, para uma expressão demasiado imediata, direta. Em situações 
como esta importa que o que é apenas imitado ou o que se torna numa mera 
expressão subjetiva passem a ser fenomenologicamente reduzidos. Que quer isto 
dizer? A subjetividade, o sentimento seriam como que objetivados mediante a 
sua referência — eis a referencialidade! — a um texto poético na medida em que 
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ele, como ficou dito, é sustentado verbal e imaginativamente. Trata‑se daquela 
objetividade que faz com que Fernando Pessoa, ao referir‑se implicitamente ao 
sentimento, diga que “o poeta é um fingidor. / Finge tão completamente / que 
chega a fingir que é dor / a dor que deveras sente”. Será a coexistência destas duas 
experiências, a da imaginação e a da linguagem, que há de conferir uma objeti‑
vidade ao poema. 

Num texto poético há uma presença verbal que é a do seu ritmo ou do seu 
aspeto significante, fonético. Isto relaciona‑se com a própria linearidade do texto. 
Mas, para além disto, podemos considerar que o texto é como que um espaço 
que irradia a partir de si mesmo, havendo todo um possível desenvolvimento de 
associações, de relações que se expandem imaginativamente.

Consequentemente, há duas direções textuais. Uma deriva do seu aspeto 
significante; a outra reporta‑se ao trabalho de sentido que o texto vem potenciar. 
O papel que as figuras, nomeadamente a metáfora — aquela que Aristóteles 
destacou entre todas as outras —, desempenham na poesia está relacionado com 
essas possibilidades expressivas.

O sentido é importante porque a comunicação só se faz através dele. A comu‑
nicação pode ser considerada, sendo este o ponto de vista de Roman Jacobson, 
como uma troca verbal estabelecida entre emissor e receptor; mas pode ser 
reconduzida a uma relação pessoal, antropológica, mantida entre o eu e o outro: 
a minha experiência não é plausivelmente a tua experiência, na medida em que 
elas se dão em consciências diferentes, mas há algo de comum e por isso se 
comunica. É a significação.

Wilhelm Dilthey, que se interessou por esta questão, estabeleceu uma nítida 
distinção entre Ciências da Natureza e Ciências do Espírito ou Culturais. Nas 
primeiras prevalecia a explicação, a partir de um protocolo lógico‑matemático; 
nas segundas, a compreensão. Esta está relacionada com as experiências vividas. 
É através delas que se institui um sentido que é passível de ser compreendido 
conforme nos afastamos de uma experiência puramente subjetiva para uma 
experiência culturalmente objetivada.

Prosseguindo o pensamento de Dilthey, mas, ao mesmo tempo, próximo do 
kantismo, Ernst Cassirer procura encontrar ou, melhor, identificar um suporte 
para aquela objetividade que se referiu há pouco. A objetividade do conhecimento 
em Kant resulta do facto dele ser transcendental e referido a um sujeito que se 
assume como universal. Mas esse conhecimento, em Kant, é apenas o conheci‑
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mento científico, que na Crítica da Razão Pura se reporta às ciências matemáti‑
cas e à física newtoniana. Ora será essa transcendentalidade que Cassirer procura 
não só nas Ciências da Natureza ou físico‑matemáticas mas também nas Ciências 
Culturais.

Como? Recorrendo às formas simbólicas que acompanham as manifestações 
culturais. O saber pressupõe uma estrutura simbólica na linguagem, na religião, 
nos mitos, na ciência, na arte. Cassirer procurou fundar uma “fenomenologia 
da cultura”. Há aqui um discurso crítico que, como logo se depreende, é de raiz 
kantiana. Procura‑se estabelecer os princípios categoriais que configuram o 
pensamento humano, incluindo o próprio domínio da cultura.

No caso especial da expressão literária esta referência a um valor simbólico 
contribuirá para que ela se desenvolva expansivamente em direção a vários sen‑
tidos. Cria‑se uma referencialidade imaginária, e se quisermos atribuir‑lhe uma 
maior objetividade, ela será entendida como tendo precisamente uma natureza 
cultural que, por sua vez, acaba por implicar uma intertextualidade. Esta última 
noção, a de intertextualidade, é extremamente importante. Há uma sobredeter‑
minação textual por onde, ocasionalmente, passam informações artísticas, 
filosóficas, religiosas, ideológicas, míticas. De certo modo o pintor, o escultor, o 
escritor e o compositor escrevem, esculpem, pintam com as suas mãos, mas 
também com as de outros. E, aqui, os outros correspondem a esse contexto 
cultural. 

O gesto final dessas mãos concentra‑se na realização de todo um processo de 
simbolização ou de figuração que, se considerarmos o caso de um poema, vai 
desde as imagens às metáforas, recebendo aí as palavras novos sentidos. Nelas 
ocorre uma maior ou menor ambiguidade. São polissémicas. De outro modo, 
ficaríamos sujeitos a uma mera descodificação, submetendo‑se a expressão artís‑
tica a uma leitura limitativamente ideológica, religiosa, filosófica, etc., que daria 
a cada palavra um sentido unívoco, dependente de uma decifração que se tornava 
redutora.

Num texto poético há um espaço próprio que lhe é dado pela linguagem. É 
este o seu suporte, como, no caso da pintura, as cores o são também… Mas tais 
suportes trazem consigo ou implicam um alargamento ou abertura a fatores 
modelizantes de natureza cultural que contribuem, através da imaginação, para 
que se admita, como atrás se apontou, uma referencialidade poética. Um exem‑
plo: “Torso arcaico de Apolo” é um poema de Rilke, referido a uma obra escul‑
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tórica grega, a qual, por sua vez, insinua uma referência a um mito e a um cânone 
artístico arcaico. A escultura cruza‑se depois com a poesia, neste caso a poesia 
de língua alemã, a qual, por sua vez, vai‑se cruzar com a língua portuguesa 
através das traduções devidas a Paulo Quintela, que tanta influência tiveram 
entre nós. Em casos como este podemos mesmo admitir que referencialidade e 
intertextualidade se cruzam entre si.

Desenha‑se aqui uma disponibilidade significativa, embora desde logo se 
reconheça, que essa disponibilidade nunca é aleatória ou total. Referindo‑se à 
literatura, Ricoeur não deixou de reconhecer que “o texto apresenta um campo 
limitado de construções possíveis”. Há, com efeito, orientadores de significado. 
Quais? Temos de ter em conta as próprias possibilidades da linguagem que 
venham representar a legitimação de um sentido orientadamente diversificado 
e é principalmente o contexto que vem limitar até certo ponto as possibilidades 
de leitura. 

A polissemia encontra marcadores de sentido. É tendo‑os em conta — e não 
ad libitum… — que o sentido se alarga através de associações de natureza semân‑
tica ou a partir de paradigmas simbólicos que proporcionam o que poderíamos 
entender como uma verdadeira aperceção cultural que, no próprio texto, se 
desenvolve virtualmente. E este é, como disse sugestivamente, Ricoeur, o “mundo 
da obra”.

Mas não há também a considerar a criação, a obra desse mundo? O poema 
ou, mais genericamente, a obra artística acabam por desvelar uma realidade. 
Qual? É a do imaginário. O imaginário, sendo uma realidade, pode ser conhecido. 
Dado que o conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto, verificar‑se‑á que 
ocorre nesse ato de conhecer o imaginário, em especial no caso da literatura em 
geral e da poesia em particular, a intervenção de um mediador que é a linguagem. 
Dá‑se, assim, uma passagem de uma perspetiva gnosiológica para uma nova 
perspetiva de natureza estética: o objeto é o imaginado. Desenha‑se então um 
percurso. É aquele que vai de uma teoria do conhecimento para uma teoria da 
arte.

Poesia e Ciência: Ideologia
Um cientista, Werner Heisenberg, escreveu uma obra que intitulou A Imagem 

da Natureza na Física Contemporânea. Se, através de uma imagem, se prepara 
ou realiza um conhecimento, qual a sua relação com o próprio sujeito que conhece? 
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Poderíamos confrontar entre si algumas das reflexões de Heisenberg e de um 
filósofo, Gaston Bachelard, que se dedicou não só aos problemas epistemológicos, 
isto é, à teoria da ciência, mas também ao papel que o imaginário tem na criação 
artística a partir de uma “rêverie” referida à terra, ao fogo, à água ou ao ar. Para 
ambos a noção de imagem ou, como veremos, de não‑imagem é importante; 
mas, para além disso, neles ficou implícita ou explícita uma abordagem em que 
a relação entre o objeto de conhecimento, isto é, a Natureza, e o sujeito do 
conhecimento se relacionam entre si.

É sabido como o princípio de incerteza ou indeterminação de Heisenberg 
acaba por nos conduzir a uma situação em que se verifica a impossibilidade de 
se separar adequadamente o objeto observado do sujeito observador. A imagem 
da Natureza é, afinal, a imagem da nossa relação com ela. Relativamente ao ato 
de investigação científica não há a possibilidade de admitirmos a existência de 
uma Natureza em si mesma; ela é condicionada por uma razão calculadora que, 
como considera Heisenberg, constitui em problema a própria Natureza.

Ao longo do tempo, o fundamento do conhecimento científico, que se traduz 
no que seria a passagem do pensamento para a realidade física ou material, não 
deixou de levantar tanto a filósofos como a cientistas várias questões e dificul‑
dades. Uma das soluções mais radicais foi apresentada por David Hume, um 
filósofo empirista inglês que viveu no século XVIII. Segundo o empirismo, a 
realidade é conhecida mediante impressões sensíveis. Ora, consequente com este 
ponto de vista, Hume vai tirar uma conclusão até certo ponto desconcertante: 
o conhecimento científico assenta numa crença. Considere‑se um princípio tão 
importante na Física como o da causalidade. Ele, segundo Hume, proviria de 
uma crença natural, isto é, de um conhecimento ou saber que se torna plausível, 
porque tal crença se distingue das ficções que são um produto da imaginação. 
Tal crença provém de um hábito, noção esta que assenta na psicologia — logo, 
na subjetividade — e não naquela objetividade que seria lícito pretender para 
uma ciência como a Física. Chamava‑se, assim, a atenção para a falibilidade do 
conhecimento.

De acordo com atuais teorias epistemológicas como, por exemplo, a de Karl 
Popper, o cientista em vez de procurar a verdade procede a tentativas de refuta‑
ção, em que se recorre à experimentação mediante previsões. Se estas não se 
confirmarem, a teoria será refutada; se ocorrerem ela não será refutada, sem que, 
todavia, isto garanta a sua verdade, A teoria, o conhecimento científico é falível, 
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mas ao mesmo tempo é credível. Regressamos, deste modo, àquela noção de 
crença a que Hume se refere quando põe em questão a racionalidade de certos 
princípios como o da causalidade. Uma teoria é mais verosímil que qualquer 
outra na medida em que implica mais verdades e menos falsidades. Sendo assim, 
está excluída a possibilidade de se admitir a existência de uma realidade total e 
definitivamente conhecida sob o ponto de vista científico. Por outras palavras: a 
aproximação ao real faz‑se tendo em vista um modelo epistemológico que aponta 
para a revisibilidade, para sucessivas verificações, para novas conceptualizações, 
o que traz consigo um novo entendimento ou expressão dessa realidade.

Será também esta noção de revisibilidade particularmente importante no 
pensamento de Bachelard, que, tal como Popper, se distancia de uma conceção 
de ciência tal como fora vista no século XIX pelos positivistas. Dir‑nos‑á que o 
objeto científico não é um dado natural, um fenómeno ou conjunto de fenóme‑
nos que são diretamente percepcionados ou observados, mas o resultado de uma 
construção, de uma sequência de retificações. Daí a crítica a uma conceção 
empirista ou positivista que não andaria muito longe do senso comum. Entre o 
senso comum e o conhecimento científico há uma descontinuidade epistemoló‑
gica. Para Bachelard, é sempre contra que o conhecimento científico se constitui. 
Daí a importância, para tal conhecimento, dos obstáculos epistemológicos, dos 
factos polémicos, do próprio erro. E será a partir de situações como estas que os 
factos científicos são construídos.

A perceção ou a intuição têm que ser ultrapassadas, o que nos conduz à não‑
‑imagem. É o que acontece relativamente ao átomo. Como Bachelard reconhecerá, 
“o átomo é exatamente a soma das críticas às quais se submeteu a sua imagem 
primeira”, pois era considerado pelos atomistas gregos como um corpúsculo 
material indivisível, noções essas que serão criticadas progressivamente a favor 
de outras como a de divisibilidade ou de energia. Daí uma proposta de Bachelard. 
É preciso psicanalisar os resíduos da perceção, as imagens inconscientes. Eis um 
novo cenário: o do inconsciente do espírito científico que, em Bachelard, se 
deslocará para a tal “rêverie” que se constitui em torno, por exemplo, da terra, 
do fogo, da água e do ar. 

A sombra das antigas concepções cosmogónicas, da linguagem dos alquimis‑
tas, das interpretações arcaicas e ultrapassadas alonga‑se até nós e ganha uma 
dimensão imaginária através do sonho ou de uma vivência poética. Mas a obje‑
tividade tendencial que a ciência tem em vista faz com que ela se afaste destes 
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múltiplos cenários em que as nossas imagens ganham todo o seu relevo. A Natu‑
reza como que floresce, estende até nós os seus ramos que se encontram com 
outros ramos que se tornam agora audíveis e são aqueles que chegam da lingua‑
gem. Schelling, um filósofo que se situa entre Kant e Dilthey, considerava que 
“a Natureza é o Espírito visível e o Espírito é a Natureza invisível”…

Um desvio do discurso científico para uma expressão que é a da poesia não 
significa que na ciência deixe de se admitir uma relação entre a realidade, a 
Natureza e o homem. Tal relação ocorre, todavia, noutro plano, dado que Bache‑
lard considera que o conhecimento “vai do racional ao real, e não o contrário”; 
é a razão que denuncia o erro e tem que se ter presente que, de acordo com o 
ponto de vista bachelardiano, há um primado  teórico do erro. Erro e razão 
mantêm uma relação entre si que se diria seminal. Logo, a imagem da Natureza, 
através de aproximações sucessivas e retificações, não escapa a uma conversão 
que será de índole antropológica, ao pressupor‑se, como admitirá Heisenberg, 
que essa imagem o é também da nossa relação com a própria Natureza: para a 
conhecer importa que se conheça quem a conhece.

A relação entre physis e anthropos veio mostrar que o homem, o observador do 
mundo físico, isto é, da Natureza, tem que ser também observado. Há uma 
rotação epistemológica. Procura‑se agora uma fundamentação para aquele outro 
saber que vai dar origem às Ciências Humanas ou Culturais, onde o nome de 
Dilthey ganha particular relevo. Entre elas salientar‑se‑á a Linguística,  que mais 
tarde fornecerá um suporte que se julgaria científico para a criação literária.

No entanto aquilo que se designou por “imperialismo da linguística”, tão 
invasivamente desenvolvido pelo estruturalistas nos anos 60 do século passado, 
não deixa de correr alguns riscos. As diferenças que importa estabelecer entre 
um texto cuja natureza é apenas verbal e um texto literário, entre um código 
linguístico e uma expressão poética mostram que tais riscos existem. Num texto 
literário há uma especificidade que advém de vários fatores (por exemplo de 
natureza retórica, estilística, temática, etc.) que funcionam como verdadeiros 
modificadores e que não são de maneira nenhuma alheios ao sentido, a referên‑
cias significativas, mesmo a um conhecimento. Denotação, conotação, ambigui‑
dade, polissemia são modalidades próprias dessas referências, as quais podem 
ocorrer no texto literário.

Isto vem levantar alguns problemas: Que espécie de conhecimento é aquele 
que diz respeito à poesia? Que relações de natureza semântica podem ocorrer 
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num poema? Estas questões aproximam‑se de tantas outras que estão afetas à 
linguística, como é o caso da denotação e da conotação. Ao mesmo tempo seria 
oportuno reter uma ideia que é comum a Heisenberg e a Bachelard: a imagem 
da Natureza é a imagem da nossa relação com ela.

Ora no caso da poesia verifica‑se que tal relação pressupõe um tipo de refe‑
rencialidade que pode ser não só de natureza imaginária — a que, aliás, Bache‑
lard deu o devido relevo quando considerou o inconsciente do espírito científico 
ou quando aludiu às imagens da matéria — mas também de natureza cultural, 
atendendo ao papel mediador que a referencialidade tem.

Este envolvimento cultural, a que já nos referimos anteriormente, insere‑se 
num processo que pressupõe uma sobredeterminação por onde, ocasionalmente, 
passam informações artísticas, filosóficas, religiosas, ideológicas. E também 
científicas… Mas neste último caso importa fazer uma ressalva. Qualquer rela‑
ção entre poesia e ciência — relação que, diga‑se, não é muito habitual — pres‑
supõe um especial processo de derivas de ordem significativa e, mesmo, retórica 
que acabam por se afastar decisivamente do discurso científico. É o que acontece 
em poetas como António Gedeão ou Vitorino Nemésio, se tivermos em vista um 
dos seus últimos livros intitulado Limite de Idade, porque ao utilizarem ambos 
conceitos ou noções científicas não deixam de recorrer à metaforização ou à 
figuração irónica. E acrescentaríamos que terá sido a imperfeita compreensão de 
uma essencial diferença entre poesia e discurso científico o que mais comprome‑
teu a eficácia poética, que não é nenhuma, de um poema intitulado Newton e 
que no século XIX José Agostinho de Macedo escreveu.

Algo de semelhante acontece no discurso filosófico, religioso ou político quando 
se torna um discurso teórico, ideológico, confessional ou, mesmo, propagandís‑
tico, com incidência, conforme os casos, num teor racional, emotivo ou senti‑
mental, volitivo. A conf luência de modalidades como estas acabam por 
comprometer a referencialidade poética, porquanto esta nos conduz a uma 
expressão onde, como se tem apontado, o papel insubstituível da imaginação se 
faz sentir.

Jan Mukarovsky pelos anos 30, numa altura em que o chamado Formalismo 
russo sofria a condenação do poder soviético e se assiste ao desenvolvimento do 
círculo de Praga, publicou um texto intitulado “A arte como facto semiológico”, 
o qual foi incluído nos seus Escritos sobre Estética e Semiótica da Arte. Aí admite‑se 
um outro tipo de referenciação, esta de natureza social, que se reporta precisa‑
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mente à “ciência, filosofia, religião, política, economia”. Recorrendo à noção de 
signo, é a semiologia que irá eleger como método adequado para a abordagem 
da arte. Sustenta este ponto de vista na medida em que considera a comunica‑
bilidade — os signos têm uma função comunicativa — que há na expressão 
artística. A partir daqui faz uma distinção entre artes que designa por “difusas” 
ou “artes sem tema”, correspondendo àquelas que assumem uma completa auto‑
nomia expressiva, formal, e “artes temáticas” ou com conteúdo.

Tendo presente esta distinção, seria lícito admitir que nos dois casos pode 
manifestar‑se uma ideologia. Uma seria a da “arte pela arte”, outra a ideologia 
expressa tematicamente, mediante um qualquer conteúdo de natureza política, 
religiosa, científica ou filosófica que ficasse escrito, implícita ou explicitamente, 
na obra de arte.

Para este segundo caso, o de uma opção de natureza temática, escolheríamos 
um exemplo que se poderia encontrar na poesia portuguesa quando, no século 
XIX, se fez sentir o empenhamento ideológico da geração de 70 que tanto se 
evidenciara numa “missão revolucionária da poesia” que Antero de Quental há 
de reivindicar para as suas Odes Modernas e, no século seguinte, o empenhamento 
político da geração neo‑realista dos anos 40 que é assumido na poesia, no romance 
ou nas artes plásticas. Estaríamos, pois, a considerar uma arte temática ou com 
conteúdo (mesmo que este, como se empenharam alguns teorizadores do neo‑
‑realismo em lembrar, fosse considerado inseparável da respetiva forma). Daí 
decorre o facto de ser uma arte ideologicamente conceptualizável, podendo estar 
implícito em Antero o pensamento de Proudhon e, nos neo‑realistas, o de Marx. 
Ora isto também acontece ocasionalmente a partir da religião ou da filosofia, 
sempre que promovam uma conceptualização da criação artística, o que, por sua 
vez, vem implicar uma leitura que será feita a partir de uma mera descodificação 
concetual. Tratar‑se‑ia, então, de uma leitura redutora… Não é raro que tais 
desvios mais ou menos frustrantes aconteçam, embora poetas como Maiakovsky 
— fazendo convergir um espírito revolucionário com a vanguarda artística — ou 
como Paul Claudel — assumindo na poesia e no teatro que escreveu o seu cato‑
licismo — tenham alcançado a maior altura nas suas criações.

Porquê? Porque no que escreveram souberam encontrar as potencialidades de 
uma linguagem aberta a uma criativa ambiguidade, à polissemia, criando‑se uma 
relação entre significantes capaz de produzir novos significados que, num poema, 
se constituem através de figuras que, por sua vez, se reportam a significados 
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possíveis, como é o caso da metáfora, das relações entre som e sentido, da figu‑
ração irónica, etc. Processos como estes resistem ou não aceitam qualquer tipo 
de conceptualização ou de descodificação. Assim, passamos do signo que, tal 
como nos refere expressamente Mukarovsky, assenta na comunicabilidade, para 
aquela disponibilidade expressiva que é própria da figura. 

Ocorre algo de semelhante ao que se verifica com o uso de termos ou noções 
científicas que só é compatível com a linguagem poética quando se distende o 
seu significado em direção a uma figuralidade que, por isso mesmo, se desvia da 
base teórica em que assentam tais noções ou termos. Os conceitos científicos têm 
um sentido unívoco que contraria a multiplicidade de vozes, a qual exprime uma 
possibilidade criativa a que a linguagem não é alheia. 

No poema ou, mais alargadamente, no Dichtart que seria a tal “poesia uni‑
versal progressiva” a que se referiam os românticos alemães há, com efeito, um 
espaço próprio que a linguagem lhes confere e que os orienta para uma verdadeira 
referencialidade poética assente na imaginação, que cultural ou intertextualmente 
se distende, ganhando em si mesma uma possibilidade de atingir o que na cria‑
ção artística se pode considerar como uma nova forma de conhecimento onde 
plenamente se vai realizar.

Poesia e Linguagem: Os seus Sentidos 
Partindo do princípio que é lícito falar em conhecimento referindo‑nos à arte, 

será acaso também lícito falar em objetividade, sobretudo no caso da poesia? 
Geralmente, considera‑se que nela, na poesia, há um especial envolvimento 
emocional, uma peculiar referência ao nosso eu. Isto faria com que a sua lingua‑
gem se afastasse de um conhecimento objetivo, considerando‑se que este seria 
próprio da ciência. Não é isso o que necessariamente acontece. Até os românticos, 
ocasionalmente, se furtaram às manifestações de um eu que correria o risco de 
se tornar hiperbólico.

Não é por acaso que Keats reconhece que “um poeta é o ser menos poético 
que existe, porque não possui nenhuma identidade”, isto é, não representa uma 
presença com a qual se possa identificar dado que essa presença só poderia ser a 
do poema. Byron, por sua vez, não deixa de se aproximar desta posição ao dene‑
gar a relação que os leitores da época queriam estabelecer entre ele e o personagem 
de um dos seus poemas, Childe Harold: “Apesar de várias insinuações contrárias, 
afirmo que o ‘cavaleiro vagabundo’ é um filho da imaginação”.
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Em face disto, insinua‑se que uma subjetividade exacerbada corre o risco de 
não saber manter as devidas distâncias relativamente ao espaço literário. Nos 
nossos dias — tempo de que não foi de todo afastada a herança romântica — 
ainda subsistem algumas dúvidas em torno dessa subjetividade que pode com‑
prometer a expressão poética: “ó velha maldição dos poetas, / que se lamentam 
quando deviam dizer”. São bem conhecidos estes dois versos de Rilke. E não será 
por acaso que Heidegger, a quem se deve um importante capítulo do Holzwege 
dedicado a Rilke, procure a revelação do ser através de uma intencionalidade 
emocional ou Stimmung que, no entanto, não identifica de maneira nenhuma 
com a pura subjetividade. 

A objetividade que se atribui à poesia não deriva do facto de ela imitar a rea‑
lidade, pois já foram referidas as limitações que impenderiam sobre a criação 
artística desde que ela se submetesse à pura mimese. Por outro lado não podemos 
dizer que, na poesia, a linguagem não tenha outro objeto que não seja ela mesma, 
porque, então, caía‑se no que já foi designado por obsessão da imanência, o que 
acabaria por comprometer ou anular o próprio sentido das palavras. Estaríamos 
já naquele limite que Mallarmé anunciou ao referir‑se a uma “inanité sonore”... 

Poderíamos, talvez com alguma surpresa, considerar esta vacuidade sonora 
como uma elaborada forma de conceptualização, o que ocorrerá depois, osten‑
sivamente, com um poeta ligado aos futuristas russos, Velimir Khlebnikov, 
cuja obra foi mais tarde divulgada, numa altura em que ganhavam especial 
relevo as teses estruturalistas, por Tzvetan Todorov numa revista então em 
voga, Poétique, logo nos dois primeiros números saídos em 1970; e aí, no estudo 
que precede a publicação de vários ensaios do poeta russo, não deixa mesmo 
de nos alertar para alguma aproximação a fazer com o caso de Mallarmé. 
Khlebnikov escreveu poemas formados unicamente de fonemas destituídos de 
sentido porque estavam fora do léxico. Propunha‑se substituir a linguagem 
comum por uma linguagem “autónoma” em busca apenas do “som puro”. Esta 
passagem, que radicalmente vai da ordem do significado para a ordem do 
significante, baseia‑se numa complexa trama teórica de natureza numérica que 
tinha em vista elaborar para os sons, como ele disse, “uma espécie de lei de 
Mendeleiev”. O poema seria concebido — daí falar‑se em conceptualização 
— de acordo com uma “técnica do pensamento” assente numa abordagem 
matemática; sendo assim, Todorov conclui justamente que “ficam de um lado 
as matemáticas e do outro as metáforas”.
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Ora é precisamente a presença na poesia de figuras, como é o caso da metáfora, 
que vem dar à questão uma orientação que é bem diferente. Diga‑se desde já que 
hoje a metáfora — e o mesmo pode afirmar‑se genericamente quanto às outras 
figuras — não é vista como o foi pela antiga retórica. Se nos reportarmos a 
Aristóteles, ela consiste na “aplicação de um nome por deslocamento”. Trata‑se 
de uma definição retórica, que ganha um novo direcionamento se nos fixarmos, 
por exemplo, numa leitura hermenêutica, onde a uma classificação das figuras, 
em que se especializou a retórica clássica, se antepõe a sua interpretação. E, assim, 
a metáfora começa a ser vista como um processo…

Quando Pablo Neruda, ao tornar nas suas Odas Elementales recorrente aquilo 
que se poderia considerar como sendo a metáfora barroca, diz que uma cebola 
é “redonda rosa de água” está a proceder ao tal deslocamento a que se referia 
Aristóteles. Ele joga numa analogia que estaria na forma redonda que sustenta 
tal aproximação relativamente a termos como rosa e cebola que designam coisas 
diferentes. Ora o que é irredutível não é inconciliável num contexto, numa dis‑
posição enunciativa que consegue relacionar harmonicamente um conjunto de 
sentidos (um linguista diria: conotações ou organizações conotativas) capaz de 
exprimir algo que se constitui como uma realidade expressiva. É enquanto dito 
ou linguagem que se conjugam entre si múltiplos desvios ou valores expressivos 
erráticos. Por isso, a semelhança e a diferença na metáfora se confronta com o 
inominável e o que é passível de nominação. 

Isto não impede de se considerar a metáfora como uma figura capaz de uma 
“apreensão do mundo”, afinal de um conhecimento, porque ao situar‑se no plano 
dos significados (falámos atrás em conotações), ela é passível de ser sujeita a uma 
interpretação, o que abre o caminho para uma hermenêutica. Tal opção aponta 
necessariamente para a existência de um campo de semanticidade onde as figu‑
ras acabam por se situar contextualmente. O deslocamento a que se referia 
Aristóteles vai tornar‑se cada vez mais amplo, passando da palavra para esse 
contexto. Atente‑se ao facto da metáfora se assinalar pelo que tantas vezes se 
aponta como sendo o seu caráter de estranheza. Admite‑se, no entanto, que nela 
o desconhecido é passível de se tornar conhecível, porque acaba por criar novas 
significações ou ir ao seu encontro graças ao contexto onde se insere. 

Em face destas abordagens poder‑se‑ia colocar uma questão: será ou não a 
metáfora (e, por extensão, a poesia enquanto tal) compatível com uma intelec‑
tualização ou uma conceptualização? Se considerarmos estas dois termos a 
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partir de um ponto de vista estritamente lógico a resposta seria a de uma inevi‑
tável incompatibilidade. Caso contrário, como conciliar, por exemplo, o que há 
de flutuante na metáfora, devido à sua multiplicidade de sentidos, com um signo 
lógico que designasse um conceito, um juízo, uma implicação, etc.?

Importa notar desde já que a metáfora é num texto poético que se situa. Por 
outro lado, intelectualização e conceptualização são termos usados num outro 
tipo de textos, os quais, neste caso, pertencem ao domínio da estética ou da 
teoria da arte. Um poema não é uma teoria. Mas a teoria, que aqui seria preci‑
samente a da estética, pode referir‑se a uma obra de arte e, portanto, a um poema, 
a um quadro, a uma obra musical.

Confrontemo‑nos, agora, com uma segunda pergunta: intelectualização e 
conceptualização são a mesma coisa ou são passíveis de serem consideradas como 
diferentes? É sabido que um certo pendor da poesia para o lirismo aproximou‑a 
demasiado do sentimentalismo. A linguagem da poesia seria a das emoções, dos 
afetos. Esta tendência exacerbou‑se com certas derivas do Romantismo — entre 
nós poderíamos falar do Ultra‑Romantismo do século XIX — e do Pós‑Moder‑
nismo dos nossos dias.

No entanto, os grandes românticos, desde um Novalis a um Keats, não era 
assim que entendiam a poesia; já aqui foi referido que eles consideravam que a 
subjetividade tinha de ser equilibrada ou sustentada por uma expressão reflexiva, 
simbólica. Entre os nossos poetas, em pleno Modernismo, Fernando Pessoa irá 
dar um especial relevo ao papel que a intelectualização desempenha na poesia; 
ela, a poesia, devia ser complexa e isto quer dizer que, se as ideias têm de ser 
emocionalizadas, as emoções têm de ser intelectualizadas.

Ora, com o Pós‑Modernismo, essa intelectualização será substituída pela 
conceptualização. Fala‑se, por exemplo, em arte concetual. A intelectualização 
inscrevia‑se na obra de arte mediante um trabalho de construção ou composição, 
a que Pessoa soube dar o devido relevo na linha dos ensinamentos aristotélicos 
(e que, como foi referido, Schelling e Poe tinham já subscrito). Esse trabalho de 
construção adquiria na obra de arte uma realidade substantiva. Ora nas criações 
artísticas mais fiéis a essa pós‑modernidade tal substancialidade tende a desapa‑
recer. O historiador de arte Giulio Carlo Argan considera mesmo que, no caso 
das artes plásticas, se chegou a uma “arte sem obra de arte”: o objeto artístico 
existe mas a obra de arte está fora dele porque dir‑se‑ia realizar‑se no ato de 
conceptualização referido a esse objeto. É o caso dos ready‑mades. Um deles 
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apresentado por Marcel Duchamp, intitulado “Fonte” e que é apenas e insolita‑
mente um urinol, só se torna um objeto artístico pelo facto de estar num museu 
e pela conceptualização que promove enquanto desconstrução da obra de arte 
e, ao mesmo tempo, subversão do museu enquanto realidade institucional. Neste 
caso, como se viu quando nos referimos a Khlebnikov, trata‑se apenas de uma 
“técnica de pensamento”…

A partir daqui talvez se veja melhor a diferença que existe entre intelectuali‑
zação e conceptualização. Seria agora oportuno relacionar o papel da intelectua‑
lização em arte com o papel cognitivo da arte. Este papel cognitivo ganhou um 
especial relevo nos estudos de estética da área anglo‑saxónica. Esta corrente, onde 
a tónica empirista afina tutelarmente pelo pensamento de Hume, contrasta com 
a orientação da filosofia dita continental onde se erguem nomes como os de 
Descartes, Kant (a quem Hume teria despertado do sono dogmático) ou Hegel.

O sono de que Kant despertou vai orientá‑lo, porém, para um caminho que, 
no domínio da estética, o afasta radicalmente das teorias cognitivistas, dado que 
para ele o juízo estético é subjetivo. Daí o papel que a sentimentalidade desem‑
penha na estética kantiana. Os cognitivistas, sendo Nelson Goodman o mais 
conhecido entre nós, recusam liminarmente a posição kantiana, considerando 
que a arte e a ciência visam um conhecimento que, como tal, é conceptualizado, 
diferindo apenas nos meios simbólicos que utilizam; é a decifração da simboli‑
zação artística que converte as manifestações da sensibilidade ou as emoções em 
dados de natureza cognitiva. A resolução concetual aplicada à arte — onde a 
conotação recua a favor de uma denotação — faz com que se rasure o problema 
da essência da arte; o que interessa saber é, como diz Goodman, “em que con‑
dições um certo símbolo funciona esteticamente”. 

Não será de admirar que um ponto de vista como este passe totalmente ao 
lado do pensamento estético de Heidegger ou de Ricoeur, que, aliás, representam 
o que seria um desvio hermenêutico da Fenomenologia husserliana, porque, 
curiosamente, Husserl ao interessar‑se por um conhecimento da essência das 
coisas seguia um caminho teórico que poderíamos considerar como sendo o da 
cognitividade.

Mas, desde que se fale em conhecimento no caso da poesia, temos necessaria‑
mente de admitir que ele se faz a partir não de conceitos mas, sim, de figuras. 
Estas são um suporte de expressão e expansão verbal, através de referências 
imaginárias e simbólicas. Mas também de processos intertextuais, de uma implí‑
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cita ou explícita referencialidade cultural. Imaginação e cultura, sendo esta afinal 
um grande texto passível de ser lido, apresentar‑se‑ão como dois vetores que 
concorrem para que se desenvolva todo um processo produtivamente expressivo. 
Cria‑se, deste modo, um equilíbrio entre a criação e a leitura.

O espaço do texto literário e o da sua leitura não se circunscrevem a um pen‑
samento lógico sustentado por conceitos unívocos quanto ao seu sentido, porque 
há a considerar, como dizia Georges Bataille, aquelas “sorties du texte” que 
acabam por conduzir à diversidade de sentidos que nele há. Tornar‑se‑á então 
viável estabelecer uma relação entre a ambiguidade referida às palavras, tendo 
em vista os seus significados possíveis, e o modo como tais significados acabam 
por ser condicionados por figuras e por ritmos que sustentam formalmente tal 
ambiguidade.

É aqui que nos confrontamos com um momento decisivo. Em relação à unidade 
e identidade da obra artística, criam‑se vários planos de transformação, de meta‑
morfose que, ao ser considerado o caso da poesia, se constituem como uma 
sucessão de imagens, metáforas, símbolos, ritmos, assonâncias, aliterações, etc. 
São eles que acabam por estar referidos ao poema sempre que ele é considerado 
em si mesmo. E esta poderá ser, talvez, a última das metamorfoses. 

Ao contrário do que acontecia geralmente no século XIX, podemos dizer que 
o leitor agora encontra muitas vezes dificuldades, situações mais ou menos enig‑
máticas ao confrontar‑se com a poesia que é publicada. Isto acaba por conduzir 
a um desencontro entre leitor e autor, mas não entre leitura e escrita porque, 
como veremos, elas fazem parte da própria realidade textual. Se no passado 
ocorria um ocasional desencontro é porque no poema podia haver um desenvol‑
vimento temático que não era aceite ou merecia repulsa de quem lia. Era um 
problema de assunto. Agora não é essa a questão que está em jogo. O problema 
está em privilegiar uma situação que é, precisamente, a de leitura, a qual não se 
esgota num assunto, dado que este é perturbado ou comprometido pela atenção 
que se preste à ambiguidade, à polissemia, às figuras, à própria forma dos signi‑
ficados. O leitor que podia ter dificuldade em ler passa a ter que ler a dificuldade 
enquanto tal. 

Há uma passagem do indizível ao próprio dizer dessa nova inteligibilidade que 
se faz através de uma dupla experiência, uma que é verbal e a outra imaginativa. 
Ambas cruzam‑se entre si para que se chegue a uma realidade expressiva, o poema, 
até que este fique a oscilar entre duas superfícies que são a do sentido e a do ritmo, 
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como se, numa circunstância como esta, se estabelecesse uma relação entre o 
significado e o significante.

A consagrada distinção entre significante e significado pode tornar‑se extre‑
mamente importante na análise da poesia. Mas ela assenta em pressupostos 
linguísticos e não literários. Isto talvez queira dizer que no âmbito da literatura 
e, em particular, na poesia há a considerar um cruzamento entre significação e 
ritmo, o qual vai promover no plano verbal aquelas figuras que dizem respeito 
às relações entre som e sentido, a desvios quanto às regras da sintaxe, a transfe‑
rências semânticas, e aqui surgiria, entre outras, a metáfora ou a alegoria. É esta 
figuralidade que, ladeando uma distinção que fosse demasiado compartimentada 
entre significado e significante, vem confrontar‑nos com problemas que podem 
ser os que decorrem da dimensão simbólica da poesia.

Goethe, ao tratar do símbolo, principia por o opor à alegoria, desvalorizando 
esta a favor daquele. Um objeto considerado em si mesmo é algo de particular. 
Mas no ato de ser conhecido passa a ter um significado e, nesse momento, o 
particular encontra a universalidade (assim, para darmos um exemplo, esta árvore 
tem para nós um significado por ser árvore, o que implica uma referência ao que 
há de comum em todas as árvores). Ora é nesta tensão entre o particular e o 
universal, se nos fixarmos num espaço que já não seria o da lógica, mas, sim, o 
da poesia, que acaba por se constituir o símbolo. Este é, para seguirmos de perto 
as palavras de Goethe, “o próprio objeto sem ser o objeto”. É mais, porque engloba 
outros significados (a árvore pode tornar‑se na árvore da vida, na presença materna 
com os seus frutos, numa ameaça como acontece quando Macbeth vê a floresta 
avançar em sua direção, etc.). É por tal razão que muitas vezes se fala na circuns‑
tância do símbolo ser inexprimível. Mas importa notar que isso não quer dizer 
que a mediação do símbolo através da linguagem não seja possível. Efetivamente, 
ele não é expresso através de conceitos ou, melhor, de uma conceptualização 
ordenada sob o ponto de vista lógico; mas sê‑lo‑á através de uma figuração 
expressa verbalmente onde, por exemplo, a imagem ou o desenvolvimento ima‑
gético tendem a desempenhar um papel importante.

O símbolo representa uma das funções fundamentais da linguagem poética. 
Os românticos tiveram precisamente disso uma viva intuição. Para eles, o símbolo 
era entendido como uma forma produtiva. Se nos aproximássemos mais de uma 
noção goethiana, diríamos que ele era considerado morfologicamente (afinal 
como uma árvore). Daí a razão porque Goethe desvaloriza a alegoria: ela é uma 
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figura de retórica mediante a qual um termo é descodificado para que se descu‑
bra nele apenas um outro sentido, enquanto no símbolo o sentido se multiplica, 
se diversifica. Será uma conceção de símbolo como esta que há de desembocar 
na própria expressão poética tal como ela será entendida pela modernidade.

E tal conceção pressupõe que as palavras possam assumir múltiplos sentidos. 
Mas esta variabilidade — importa aqui repeti‑lo — não conduz à arbitrariedade, 
a interpretações aleatórias. Uma interpretação ou leitura configura‑se sempre a 
partir do próprio texto e também de um contexto que se refere ao tempo, à 
história, na medida que um texto acaba inevitavelmente por se inserir no círculo 
de outros textos. Ele deve ser interpretado ou compreendido dentro dessa relação. 
Há uma tarefa que se diria infinita, porque é capaz de fazer com que as palavras 
apareçam aos nossos olhos — para nos servirmos de duas expressões de Schleier‑
macher — como a “cabeleira das árvores” ou as “flechas solares”.





27

Por Falar em Arte & Teoria. A Obra & Eu.
Carlos França

I
Que posso sentir, que posso saber ou que posso eu sentir e saber ao mesmo 

tempo, através duma obra de arte, que me é apresentada aqui e agora pela primeira 
vez, e diante da qual ainda não sei como é que percorrerei esse caminho enig‑
mático que me conduzirá, ou não, até ela. Se me perguntarem se a iniciativa para 
a conhecer partiu de mim ou da obra reificada, hesito em responder, mas gosta‑
ria, a esse propósito, de abrir aqui um parêntesis.

[Sou eu que quero ir ter com ela, conhecê‑la, saber quem ela é, de onde é que 
veio, qual o título que tem e o nome e a idade do seu autor, enfim todos esses 
protocolos de reconhecimento que fazem parte do ritual identitário duma obra 
de arte que nos é dada ver à primeira vista. É claro que estou a falar‑vos do meu 
amor incondicional pela obra de arte, só poderia ser isso, refiro‑me, neste caso, 
ao tipo de amor puro do connaisseur de carácter kantiano desinteressado1, um 
amor que apenas busca a forma pura transcendental da obra de arte como tal, 
isto é, uma obra sem boca nem lábios carnais para sentir, uma obra sem matéria 
sensível que oscila entre o inteligível, o imaterial e o incorpóreo. Será possível 
que a minha condição de espectador possa levar‑me a acreditar que exista uma 
obra sem corpo nem órgão sensíveis, uma obra que exista apenas através da ideia 
da obra por vir, que há‑de vir ou advir como uma experiência expectável que 
medeia entre a promessa, a impossibilidade e o sonho? 

Para abreviar a minha atitude explicativa face à obra de arte posso dizer que se 
trata duma atitude distanciada, difícil de transpor, como numa relação entre duas 
pessoas supostamente apaixonadas que não sabem que estão nem porque o estão. 

* Doutor em Filosofia. Investigador integrado do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes – CITAR.
1 Desinteressado, no sentido kantiano, quer dizer que a apreensão estética negligencia toda a espécie de interesse 
(teórico, prático, patológico) que poderia intrometer‑se entre mim e o prazer que sinto em representar a forma 
do objecto de forma imediata e sem a mediação de nenhum interesse. O belo interessa‑me exclusivamente como 
efeito de prazer ou de pena que produz sobre a minha subjectividade a perceção da forma do objecto. Há por 
isso um reaparecer originário do objecto (ob‑jecto) e o esquecimento da sua existência como tal. Desinteressar‑se 
da existência do objecto, neste contexto, significa que o objecto leva‑nos a considerar apenas a sua existência 
contemplativa desprovida de qualquer conceito e sem algum interesse estético ou prático.
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Há por isso um percurso que terei de percorrer até formar uma opinião ou ter 
uma representação da obra que me satisfaça. A fruição duma obra de arte começa 
pelo caminho que nos conduz até ao seu enigma que procuramos decifrar atra‑
vés do espírito, da visão, da audição, do tacto ou do olfacto, no caso de haver 
terebintina para cheirar, como disse, Marcel Duchamp, a propósito da pintura. 

A obra “única”, impossível de nomear e de se saber alguma coisa sobre ela, 
revela‑se ao espírito e as suas ideias anulam negativamente os nossos sentidos 
como se o seu corpo imaterial fosse o equivalente da sombra espiritual da beleza. 
É deste modo que atinjo um ponto de saturação tal sobre as suas condições de 
possibilidade que já não sou capaz de reagir a ela. Fico paralisado, anestesiado 
pelas sensações contraditórias que ela suscita; permaneço de pé à espera de um 
súbito apelo vindo do coração frio dessa imagem cintilante e oblíqua feita de 
silhuetas femininas e moldes machos que corporizam a decomposição lenta do 
traçado dum ser invisível sobre um espelho. Talvez uma imagem lentamente se 
esteja a formar dentro de mim ou talvez seja a sensação de qualquer coisa que 
chega sob a forma dum retardamento, uma pura sensação impossível de se cons‑
tituir dentro ou fora do meu campo de visão.] Fecho aqui o parêntesis. 

Por falar em arte & teoria, título da minha intervenção nesta III Jornada de Teoria 
das Artes, gostaria de introduzir um diálogo imaginário entre mim e a obra, sem 
antes começar por tecer um breve comentário à volta da relação entre olhar e teoria. 

O que provoca o olhar, o que caracteriza a sua presença fora e dentro de nós 
como um fluxo luminoso, é o campo visual do seu saber incondicional estruturado 
enquanto linguagem. A teoria está associada ao campo cintilante do olhar, funde‑se 
nele através da linguagem escópica pulsional determinando‑se não só como saber, 
mas também como desejo de saber e gozo de saber. Daí a fórmula enunciada por 
Lacan opondo visão e olhar: «Dans le champ scopique, le regard est au‑dehors, je 
suis regardé, c’est‑à‑dire je suis tableau»2. O efeito quadro provocado pelo olhar 
desloca‑se para o espaço intervalar entre realidade e Ideia, sendo esse um dos 
pontos singulares existentes entre o olhar (sujeito) e a teoria (objecto ideal). Deste 
modo pode‑se esboçar, a partir do modelo lacaniano, uma clivagem entre visão e 

2 Lacan, Jacques. Le séminaire. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Livre XI. Paris: Seuil, 
1973, p. 98. O campo escópico, segundo Lacan, é constituído pelas seguintes três dimensões: o real cons‑
tituído pelo olhar como objecto a, o imaginário constituído pelo logro da perceção visual e o simbólico 
constituído pela perspetiva geometral. 
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olhar que remonta a Platão e à sua teoria das Ideias. Como sabemos, a visão abrange 
objectos, corpos, simulacros, artefatos e também obras de arte onde deparamos 
com o famoso trompe‑l’oeil criado pelo pintor grego Parrásios, na sua conhecida 
disputa contra outro famoso pintor grego, Zêuxis, sendo que nesta disputa pela 
melhor imagem ilusionista, a cortina pintada por Parrásios mostrou ser mais sub‑
til e eficaz do que o cacho de uvas pintado por Zêuxis, porque desconstrói a 
representação e transforma a imagem em pensamento sobre a imagem. No caso 
da pintura de Zêuxis o que existe de facto é um excesso de realidade, uma “hiper‑
presença” (Baudrillard) e não propriamente um trompe‑l’oeil. A cortina de Parrá‑
sios gera um plano atrás da imagem, colocando algo à sua frente, tratando‑se por 
isso duma pintura que esconde uma pintura que afinal não existe. O trompe‑l’oeil 
opera sobretudo nos limites da obra. Ora, é precisamente aí, onde a visão falta ou 
falha subitamente, que advém o olhar, a théoria. A teoria, à luz do olhar, torna‑se 
assim na actividade filosófica por excelência a qual consiste em contemplar, obser‑
var e meditar. Em suma: teorizar é saber ver através do olhar mais do que aquilo 
que nos é dado ver. E sobre este tópico teórico de grande relevância, mais uma vez 
Lacan vem dizer que «o que eu olho nunca é aquilo que eu quero ver». L.H.O.O.Q, 
título duma obra de Duchamp (quando soletrada em francês elle a chaud au cul) 
no seu efeito Mona Lisa com legenda, ajuda‑nos certamente a “descortinar” melhor 
a instância teórica do olhar para lá daquilo que realmente vemos ou que neste caso 
lemos. Mais uma vez a diferenciação impossível entre olho e olhar. 

Olhar e ver, olhar clínico teórico, olhar contemplativo, cesura existente entre 
o olhar exercido por um Sujeito que supostamente sabe e o outro, um outro 
(paciente, condenado, objecto) que espera desse olhar um reencontro já que o 
olhar se pode ver, pode ser visto, como bem viu Sartre, acentuando desse modo 
o sentimento de vergonha que o olhar provoca quando alguém reencontra no 
outro o olhar que imaginava nunca ter visto ou presenciado. 

A OBRA: 
Desde que me trouxeram para este sítio tenho ouvido um pouco de tudo. Insultos 

de todo o género, comentários variados e sobretudo muitas perguntas e respostas dos 
meus espectadores sempre que me olham com um ar meio curioso e desconfiado, 
talvez por estranharem aquilo que vêem em mim. Curiosamente, no verão passado, 
o conhecido teórico de arte Richard Wolheim depois de olhar para mim durante 
algum tempo disse em inglês: «What is art? Art is the sum or totality of works of 
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art». Pareço‑me com um grande reflexo, uma pele fotossensível idêntica à ideia mágica 
de Diderot desenvolvida na Lettre sur les aveugles: “os cegos vêem através da pele”. 
Com a diferença de que a pele, como dizia Valéry no Dialogue sur l’ idée fixe, é o que 
há de mais profundo no homem. Profundidade, superfície, corpo, limite. Tudo flui 
numa unidade líquida (Blanchot) espessa e transparente. Talvez seja um vidro duplo, 
um espelho partido, um pacto secreto com o amor cortês. Tenho de me ir embora, 
sair fora de mim. É tarde e há já muito tempo que estou exposta como uma exposi‑
ção inteira, ausente e vazia. Sou uma (d)obra visualmente atrasada, a meio caminho 
entre um ritual celibatário e um diagrama mecânico‑erótico que se deixa engatar 
com facilidade apenas pelo olhar penetrante dos espectadores que tentam seduzir‑me 
através de agenciamentos e acenos de toda a espécie lançados constantemente sobre 
o meu corpo de obra de arte. Sou como uma atracção de feira, uma máquina lírica 
parecida com uma hélice feminina com capacidade de interferir na passagem do 
tempo. Deixo‑me camuflar por entre as peças dum mecanismo insólito produtor de 
formas abstractas e imagens dissonantes. Não posso ser uma pintura, serei talvez o 
começo da revolta contra a pintura e por isso, sou a cartografia delirante e simbólica 
dum ob‑jecto hermético de múltiplas facetas. 

“La Mariée” é um nu, ouço dizer um crítico de arte para a sua pupila, enquanto 
ela olha languidamente para ele sem perceber ao certo se se trata duma afirmação 
ou duma pergunta que ele lhe dirige. A noiva desdobra‑se diante de nós como a 
imagem virgem da contradição. A noiva fica sem voz, petrificada através do vidro 
celibatário dos seus impulsos libidinais transparentes. A nostalgia da adivinhação 
começa a ganhar terreno dentro de mim como uma teoria a‑estética destinada 
apenas para ocasiões protocolares.

EU: 
Silêncio teórico. Gritos de Bacon. Suspiros falsos de Mallarmé. Sou durante 

alguns breves instantes invadido pela gravidade natural dum peso negro inco‑
mensurável que se abate sobre mim como um relâmpago de medo e paixão. 
Olho à volta e regresso ao meu ponto de partida. Acho que aquilo que a tra‑
dição transmite são ideias como arte, educação e diferentes tipos de conheci‑
mento. 

Ao sair deste museu continuarei ligado à obra exposta quando voltar a vê‑la. 
É esse o preço a pagar pelo museu imaginário que cada um de nós transporta 
consigo. Esta é a minha pequena teoria sobre a obra de arte sem sujeito nem 
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destinatário. Uma simples teoria espontânea sem autor nem signatário. Um 
simples comentário de espectador e de crítico atento.

A OBRA:
Sinto‑me como uma máquina celibatária que corre pelo campo fora à procura 

duma bela noiva virgem perdida. Que vida enigmática eu levo. Estou sempre aberta 
aos sentidos e fechada ao sentido e à verdade. A escolha não é fácil de se fazer. Só me 
resta a beleza resplandecente para ser quase uma obra perfeita. Depois disso só tenho 
de aguardar, pendurada na parede, pela vinda do noivo teórico que me irá engravidar 
com críticas, teses e artigos a meu respeito que vão depois correr pelo mundo. O meu 
autor prefere antes que lhe chamem espectador, transformador, alguém que olha e 
respira recusando que ponham em cima a etiqueta de artista. Quando isso acontecer 
serei uma obra que deixou transformar a sua práxis em théoria. 

EU:
A obra como prática teórica é um bico de obra a meio caminho entre a escrita 

e o fazer. 

Após este curto diálogo vejo a imagem intacta de um grande vidro frio cris‑
talino. Lembro‑me de assistir a um seminário de Hubert Damisch na École des 
Hautes Études, em Paris, em que o reputado professor dizia pausadamente: “não 
há história da arte sem teoria e não há teoria sem história da arte”. Por falar em 
arte e/& teoria acho que a diferença está no termo história que vem acrescentar 
um novo sentido à prática teórica da obra de arte. Dou alguns passos pela sala 
grande sem tirar os olhos da parede branca onde ela se encontra, enquanto agarro 
com uma das mãos um grosso volume das Confissões de Santo Agostinho. A obra 
vista daqui, a esta hora do dia, assemelha‑se a um complexo catálogo invisível 
de ideias feitas arrumado numa das prateleiras de madeira do museu. Ela per‑
manece intacta com uma pluralidade de sentidos possíveis presos à cintura, 
entregue ao abandono da sua existência efémera ou duradoura consoante o valor 
e o uso que o público e a crítica lhe queiram atribuir. 

II
Os “lados” da segunda parte da questão, Por falar em arte & teoria, podem ser 

enunciados da seguinte maneira. De um lado da rua vemos o museu de arte 
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moderna/contemporânea e do outro lado vemos uma loja de sanitários & por‑
celanas onde logo que alguém abre a porta toca uma sineta. Assim vai o mundo 
da arte com os seus dois lados, atitudes, sons e barricadas. Luta de classes versus 
luta de claques? Ou, quem sabe, se, em desespero de causa, deparamos com uma 
guerra surda entre pintura e ready made, terebintina e sensação indolor, Picasso 
e Duchamp, pintura retiniana versus n’ importe quoi, moderno e vanguarda, 
história da arte e arte após o fim da arte, Demoiselles d’Avignon e máquinas de 
guerra celibatárias, período rosa e Rrose Sélavy, nome próprio e heteronímia, 
obra prima e obra “única” e a lista binária de opostos irredutíveis que já vai longa 
poderia continuar interminável. 

Comecemos por uma constatação. Há um limite muito ténue quase invisível a 
separar a obra de arte dum objecto ou duma mercadoria e isso tende cada vez mais 
a acentuar‑se com a diluição de uma na outra. Por outro lado existem centros de 
decisão da arte contemporânea, como é o caso das instituições artísticas, com 
especial destaque para os museus, de que faz parte um conjunto representativo de 
entidades e personalidades na sua grande maioria constituído por mecenas, mul‑
tinacionais, empresas, bancos e também por curadores, críticos, historiadores, 
artistas e hélas o grande público que faz o pleno da grande massa de visitantes que 
acorrem aos novos templos da cultura para admirarem as suas relíquias. Os museus, 
as grandes salas de espectáculos e os estádios de futebol são hoje os espaços de 
concentração da arte, do entretenimento e do desporto aos quais poderíamos 
acrescentar, a um outro nível, as audiências televisivas. A sociedade democrática 
está na origem do actual Estado Cultural que procura reunir em torno de si o 
maior número possível de indivíduos, de modo a estabelecer consensualmente uma 
harmonia de sensibilidades e a evitar desse modo quaisquer desacordos ou quere‑
las à volta do gosto associado à criação artística contemporânea. 

A lógica que preside aos critérios de selecção, aquisição e apresentação das 
obras dum artista passa necessariamente pela existência duma entidade institu‑
cional chamada museu, constituída por um conjunto de figuras relevantes 
ligadas ao poder económico‑financeiro e ao meio artístico e académico de que 
fazem parte directores de museus, coleccionadores, investidores, historiadores 
de arte, curadores e críticos de arte. A partir daqui os dados estão lançados e o 
show must go on. O museu é hoje um gigantesco dispositivo global, uma máquina 
centrifugadora da arte contemporânea e das teorias que ele próprio assimila ou 
rejeita a partir das exposições que produz, promove e exporta por todo o mundo. 
O museu global estende a sua rede tentacular não só sobre toda a arte ocidental 
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de que fazem parte as vanguardas, as correntes modernistas e pós‑modernistas, 
as performances, as instalações multimédia, o cinema experimental, a fotografia, 
o vídeo, o teatro, a dança e a música contemporâneas como ainda as artes não 
ocidentais que incluem a arte africana, a da Oceânia3, a dos índios da América 
do sul, a arte folclórica, a arte infantil, a arte dos loucos e, nalguns casos até, a 
moda e as artes decorativas. O museu na era global releva da grande teoria tribal 
da visibilidade incandescente que tudo consome à sua volta. Tudo é considerado 
arte desde que passe pelo crivo domesticador do museu globalizado. 

Paralelamente ao museu, o mercado global das indústrias culturais que produz, 
financia, distribui e comercializa ficções audiovisuais, videojogos e publicidade 
representa, em muitos aspectos, um segmento importante da actividade econó‑
mica mundial, em termos de investimento, ao chamar a si uma importante 
diversidade de actividades relacionadas com o entretenimento, o lazer e o chamado 
turismo cultural. 

Nada escapa ao olhar ciclópico do museu global, uma espécie de “big brother”, 
onde ficção e realidade se misturam; tudo se encadeia e fica condenado a ser 
exibido, vasculhado e posto a circular rapidamente. A teoria imagocêntrica da 
arte encara o museu como uma fábrica/fábula de imagens poderosas onde beleza, 
fealdade, indiferença, erotismo, pornografia, violência, miséria, riqueza, genia‑
lidade, mediocridade, publicidade e hermetismo se interceptam e digladiam, 
contribuindo dessa maneira para o fim duma grande narrativa evolutiva da arte. 
A violência da imagem, tal como a da informação e do virtual, consiste em fazer 
desaparecer o real para poder instaurar o reino da mercadoria museificada das 
obras de arte à escala planetária. 

E por falar em arte e teoria gostaria de terminar a minha intervenção com 
uma curiosa citação de Thierry de Duve. «Tal como não precisávamos de uma 
teoria do amor para nos apaixonarmos, também não precisamos de uma teoria 
da arte para amar a arte […]. Na arte como no amor, é sabido, que os vossos 
sentimentos são determinados por experiências passadas, canalizados pelo vosso 

3 A tela de grandes dimensões pintada por Gauguin em 1898, intitulada De onde viemos? Que somos? Para 
onde vamos?, poderia ser vista hoje como um mapa alegórico da experiência pós‑colonial do mundo da arte. 
Uma teoria da arte digna desse nome seria a que fosse capaz de questionar a condição totémica e simbólica 
da representação humana e animal e desafiar desse modo a dimensão ético‑visual da própria tradição à luz 
do que o Ocidente sempre procurou votar ao esquecimento: o aniquilamento de todas as formas singulares 
e refractárias de olhar o outro. 
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romance familiar, condicionados pela vossa pertença de classe, pela vossa edu‑
cação»4. Teorizar torna‑se, por isso, num exercício nalguns casos ambíguo e 
incerto, pois sabemos à partida que a estética é algo que tem mais a ver com uma 
experiência sensível do que com uma experiência cognitiva ou concetual. 

Entre a Brillo Box de Warhol, uma espécie de ready made pop, exposta numa 
galeria de arte e uma caixa idêntica a essa colocada à venda na prateleira dum 
supermercado, a diferença tanto objectual como percetiva entre ambas é prati‑
camente inexistente. Qualquer coisa pode ser [uma obra de] arte e por isso 
qualquer teoria poderá servir também para comprovar ou justificar que tal coisa 
é arte ou não. Mas, nesse caso, qual é o estatuto da teoria e o que é a arte e quando 
é que chega de facto a haver arte? Supostamente esta questão encontra‑se no que 
julgamos ser a teoria da arte. 
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O tema Arte e Teoria representou a possibilidade de pensar, em pluralidade, a 
relação entre a materialidade e o significado do objecto artístico — múltiplas visões 
onde se traçam novos terrenos para um aprofundamento da experiência da obra 
de arte. A minha contribuição para o debate (jornada) considerou a obra enquanto 
centro, onde reflecti sobre a sua presença segregadora, propondo mesmo um breve 
eclipse. Tomei uma directriz pessoal, da experiência num projecto de investigação 
que desenvolvo nos últimos três anos desde que iniciei o doutoramento. 

O título da minha tese, A intimidade por detrás da superfície: O trabalho em 
diálogo entre artistas1, divisa, logo à partida, duas posições: a obra enquanto 
superfície opaca na sua condição primordial, que é a objectual, e a sua transcen‑
dência no contacto com o autor. Sugere também a minha presença, de uma 
artista visual, contudo num estado ambivalente, o de uma espectadora portadora 
de um olhar, e acrescento: apesar de tudo, de um olhar distanciado de tão vaga 
“teoria”. Cedo compreendi que deveria conduzir a investigação para a problemá‑
tica da prática artística, no fundo discutir processos de criação. Lancei um 
convite e vieram a colaborar comigo um grupo de sete artistas nacionais e uma 
internacional2. Colaboração esta que se traduziu numa série de conversas que 
aconteceram de forma individual e cuidadosamente à volta das suas obras. Houve 
um critério específico para chegar às oito artistas, uma temática — a intimidade 
—, porém o mais interessante no juízo do tema Arte e Teoria será reflectir (num 
pequeno ensaio) a relação recíproca entre três entidades: artista, obra de arte e 
espectador. Coloquei a obra intencionalmente no meio, e por agora gostaria que 
permanecesse representada com uma superfície opaca. 

Enquanto preparava o guião para uma das conversas, isto há bem pouco 
tempo, cruzei‑me com um texto de John Waters e Bruce Hanley, curiosamente 

* Doutoranda em Estudos Artísticos na Universidade de Vigo, Investigadora do Centro de Investigação em Ciên‑
cias e Tecnologia das Artes (CITAR – UCP). Docente da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa.
1 Tese realizada na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, com a orientação de Xosé Manuel 
Buxan Bran. Em produção.
2 O grupo de artistas: Cristina Mateus, Carla Filipe, Margarida Correia, Cristina Regadas, Catarina 
Botelho, Carla Cruz, Isabel Carvalho e Elina Brotherus.
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também composto enquanto conversa. Foi então que deparei com a seguinte 
leitura: que a arte contemporânea é raramente sobre corpos normais. O corpo 
estranho que ambos interpretam em todo o livro é relativo ao ‘sexo’ e ao seu 
lugar na sociedade contemporânea, todavia, subtraindo o tema facilmente 
entendemos a sua amplitude. Neste diálogo fala‑se que poucos serão os que se 
riem com a arte e que se dizem deliciados pelo nervo da arte, 98% das pessoas 
terá justamente um desprezo. Refere‑se também que a arte contemporânea 
requer uma espécie de crença, num sentido vasto e que todos inclui — artistas, 
agentes e o público —, para além da crença eu diria que é necessária uma certa 
obsessão, e isso exige tempo. Waters e Hainley falam de uma participação no 
mundo da arte e ainda de uma aprendizagem, e no quão excitante que seria 
vaguear nas ruas e trazer a ‘arte’ de volta às nossas vidas3, o que significaria uma 
mudança no espectador, na sua forma de estar. Nesta perspetiva, uma obra de 
arte poderá desencadear processos de transformação no espectador, pelo que 
aqui se entende como revolucionária. Quando um artista produz um objecto 
propõe uma partilha, uma presença de duas partes, o desprezo de que há pouco 
se falava é estar insensível à partilha. De um outro ponto de vista, no livro O 
Espectador Emancipado, Jacques Rancière utiliza muito a palavra performance, 
pois interessa‑lhe os corpos em acção4, um público que é activo (contrariamente 
ao voyeur passivo), o tal emancipado, e nota‑se uma grande vontade na recipro‑
cidade das partes: “uma comunidade emancipada é uma comunidade de 
contadores e tradutores”5, citando o autor. 

Na minha investigação também senti uma atenção crescente ao modo como 
os artistas se movimentam no próprio lugar do espectador, e que vim corpora‑
lizar para um conjunto de artistas; onde conservei uma presença à qual raramente 
o artista tem: de uma espectadora participativa (e sensível à partilha), como 
Rancière diz emancipada, embora esteja bastante implicada no assunto. 

Chegada a altura de considerar uma obra, poderia conduzir o ensaio na direc‑
ção de qualquer artista — todas são excepcionais — contudo, escolhi a obra de 

3 Hainley, Bruce e Waters, John. Art: A Sex Book. Londres: Thames & Hudson, 2003, pp. 7‑10. O guião 
em questão era dirigido à artista Isabel Carvalho.
4 Rancière, Jacques. O espectador emancipado (tr. José Miranda Justo). Lisboa: Orfeu, 2010, p. 8. (Título 
original: Le Spectateur émancipé, 2008). Neste excerto Rancière refere‑se ao caso específico do teatro, porém 
a noção de performance também aplicar‑se‑á à esfera da arte contemporânea.
5 Ibid. p. 35.
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Elina Brotherus, que se destaca no conjunto por ser o caso da artista estrangeira. 
Como nota introdutória, Elina Brotherus nasceu em Helsínquia em 1972. Vive 
e trabalha entre Helsínquia e Avallon, em França. Antes de se formar em Foto‑
grafia pela University of Art and Design Helsinki no ano 2000, obteve um grau 
em Química Analítica. Desde 1998 que participa em exposições individuais e 
colectivas, e tem vindo a ser financiada pelo Arts Council of Finland. 

Vi pela primeira vez uma fotografia de Elina Brotherus na capa de um livro intitulado 
The Photograph as Contemporary Art (2004) da autoria de Charlotte Cotton. No interior 
encontro‑a no capítulo “Intimate Life” ao lado de Nan Goldin, Nobuyoshi Araki, Larry 
Clark e a geração seguinte de Juergen Teller, Corinne Day, Wolfgang Tillmans, entre 
outros. Embora estes nomes pertençam ao legado da snapshot aesthetics, em Elina Brotherus 
o instantâneo não é compreendido como imagem mas como vivência que é convertida em 
episódio e documentado numa linguagem mais controlada e conduzida da fotografia 
contemporânea, uma construção. As suas fotografias resultam de uma acção intuitiva e 
imediata de ‘dias decisivos’ (Brotherus, 1999) e da serialidade dessas acções; o médium 
fotográfico permite‑lhe uma condição para a auto‑observação, sendo que a experiência do 
instantâneo é simultaneamente real e profunda e não uma documentação credível do 
quotidiano, num registo que defino como descomprometido. A suspensão que existe entre 
o momento e o resultado é muito importante no seu processo porque acontece um afas‑
tamento — somente possível na fotografia analógica —, e daí advém uma capacidade para 
ver o problema de fora, numa atitude, como a própria diz, voyeurista e catártica. A sua 
obra consolida‑se na auto‑representação, subtilmente comprovado pelo indício do cabo 
do disparador da câmara fotográfica: um fio condutor que une o retratado ao observador. 

Brotherus acredita numa profunda semelhança entre sujeitos, um ser global, onde a 
ideia do ‘outro’ se dilui pela compreensão familiar de certos episódios — ou instantes 
— da sua vida. A artista empresta o seu corpo à arte, um corpo veículo que se dispõe a 
ceder sentimentos, neste sentido a fotografia surge como uma superfície sobre a qual se 
projectam sensações e desejos — que tanto acontece na experiência do cinema. A série 
Das Mädchen sprach von Liebe (1997‑1999), que traduzido significa A menina falou de 
amor, fala‑nos sobre “o amor e seus efeitos colaterais” (Brotherus, 1999) que documentam 
uma relação amorosa curta e fracassada. Honeymoon, I hate sex, Divorce portrait, This is 
the first day of the rest of your life, Love bites, False memories, The fundamental loneliness, 
Landscapes and escapes e Epilogue, dão título às fotografias e colocam marcos emocionais 
pelos quais a artista passou. Em Epilogue (1999) a encenação aparece, simbolicamente, 
como o desfecho de uma história de amor, as luvas calçadas que agarram a cara da artista 
corporizam o ex‑marido (já não se tocam). O momento fotográfico é inquietante, expe‑
rienciam‑se tensões antagónicas de amor e ressentimento, descontrolo e domínio. Esta 
figura que reveste o fundo escuro, o ‘assassino’, submete‑a ao confronto do olhar fora‑de‑si, 
obrigando‑a a reconhecer o fim. The new painting (2001‑2004) segue outra direcção, deriva 
de um projecto em que a paisagem invade o quadro fotográfico e se manifesta numa visão 
subjectiva de um interior: “Where self‑portraits are windows into myself, landscapes are 
windows opening outward from me” (Brotherus, 2000). O tema central da série é a paisagem 
natural, onde é evocado o legado pictórico da natureza enquanto entidade imponente e 
auspiciosa. Brotherus ocupa parte dessas paisagens, quer sejam no exterior ou no interior 
de uma casa a figura humana é entendida como um objecto a ser integrado no quadro, 
um modelo, não um sujeito. A auto‑representação interage com o atributo das coisas e 
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subentende‑se uma suspensão biográfica. Num projecto mais recente, e prosseguindo com 
a perspetiva da pintura, chega‑nos a artista em trabalho, Artists at work (2009): a situação 
desdobra‑se na modelo que é pintada e na artista que se retrata. Brotherus transpõe a 
intimidade para o local de trabalho, um atelier. Uma intimidade que não pertence mais 
à índole afectiva e que se traduz num corpo presente6.

No dia da jornada, aquando a leitura deste excerto e deliberadamente, a 
audiência não teve uma noção espacial dos dois parágrafos que incorporaram 
outra comunicação realizada num congresso em Lisboa7, seguiram, sim, uma 
série de imagens encadeadas, trabalhos da artista. Agora, rescrevendo e lembrando 
os dois momentos, questiono‑me até que ponto a minha voz se transfigurou 
numa banda sonora; perante a força da sua obra, não terão algumas pessoas 
perdido uma sonoridade exterior entrando a solo noutro modo8?

Esta análise ‘revisitada’ fez‑se na minha relação com a obra na sua natureza 
opaca, conjuntamente baseada noutros textos, alguns da própria artista. Cerca de 
um ano após, quando me apercebi que teria a oportunidade de conhecer a Elina 
Brotherus pessoalmente, uma artista estrangeira com um percurso extraordinário 
— na ideia do artista intangível —, a tese parecia crescer dentro de mim. Tornara‑se 
óbvia a complexidade da análise de obras de arte numa relação que se cumpre 
silenciosamente (a teoria), após o confronto de outros valores que se materializaram 
na presença do próprio autor, na voz e na epiderme. Enquanto falávamos, as obras 
em discussão vaguearam em abstracto nas nossas mentes, foi neste espaço que as 
superfícies se alteraram para um estado translúcido; curiosamente, precisei de 
viajar para ter essa consciência e na distância apercebi‑me do efeito que já tinha 
originado junto das artistas portuguesas. As conversas permitiram‑me transpor a 
superfície opaca da obra de arte e facultar outras leituras conquistando uma certa 
transparência na obra — na tal proposta breve de eclipse —, desse modo, mais do 
que a procura de novos significados, e que normalmente se dá uniteralmente, na 
opacidade, coexiste um encontro de ideias, onde são convocados vários olhares: o 

6 Neves, Sónia. “Expor intimidade/Falar intimidade: Elina Brotherus e Carla Filipe”, in: Estúdio 5. Lisboa: 
CIEBA‑FBAUL, 2012, pp. 406‑12.
7 III Congresso Internacional CSO’2012 – Criadores Sobre Outras Obras, CIEBA/FBAUL, Lisboa, 2012. 
A comunicação “Expor intimidade/Falar intimidade: Elina Brotherus e Carla Filipe” promoveu um diálogo 
entre a obra de duas artistas, mais concretamente sobre trabalhos que resultam de experiências vivenciais e 
que apresentam diferentes modos de ‘dizer’ intimidade.
8 Optei por não incluir qualquer ilustração neste texto, assim, proponho a visita a dois sítios electrónicos 
onde encontrarão a obra de Elina Brotherus. Respectivamente: <URL: http://www.gbagency.fr> e <URL: 
http://www.elinabrotherus.com>.
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meu, o das artistas, e, em abstracto, do espectador total. Queria ainda esclarecer 
que estudei somente obras produzidas por mulheres, e numa perspetiva analoga‑
mente performática, pela simultaneidade do corpo, do olhar e do previr. Em toda 
a tese resiste um estado de intimidade, num entendimento de reflexividade: a artista 
que ensaia sobre a obra de outras artistas. Costumo dizer que, no final, a minha 
investigação revelará uma espécie de cartografia de afectos, traçada no encontro 
com as artistas, e com base das nossas próprias experiências privadas e colectivas: 
um mapa conjuntamente construído num espaço mental. 

Voltando a Elina Brotherus, confio‑vos a introdução, a primeira pergunta/
resposta e um outro excerto da conversa que tive com a artista (o texto original 
está escrito em inglês mas traduzi‑o para torná‑lo mais acessível).

«SÓNIA NEVES Quando nos conhecemos expliquei‑te como vim para Helsínquia e 
como as coisas estavam incrivelmente ligadas. Contei‑te que o destino mostrava‑me direcções, 
eu sentia o mundo pequeno. Culpei‑te por estar aqui, no bom sentido, porque seguia uma 
artista que já estudava. Houve também um forte palpite de que deveria ir para a ponta norte 
da Europa; sabes, como tu, eu defendo a intuição. Entre nós duas está Jan Kaila, quem me 
deu as boas‑vindas em Helsínquia e me aceitou no Kuvataideakatemia9; ele pôs‑nos em 
contacto logo no primeiro dia. Sei que Jan Kaila também conversou contigo10, em 2001, 
curiosamente o ano em que terminei a minha licenciatura em Artes Plásticas.

Mais tarde, na nossa primeira conversa, vim a conhecer os teus projectos recentes: 
Annonciation (de 2009‑2013) e 12 ans après (de 2011‑2012). Fui fortemente surpreendida 
pela carga emocional que teu trabalho ganhara novamente. Veio até mim um sentimento 
que já tinha percebido antes, que recorres mais facilmente à câmara quando lidas com 
emoções fortes11. Hoje vim visitar‑te, do lado mais ocidental da Europa. Estou em frente 
de uma mulher que vim a conhecer através do seu trabalho: fotografias poderosas. A gene‑
rosidade que senti nas fotos revela‑se em pessoa — todos nós corremos o risco de decepção 
com quem temos uma relação idílica. Hoje dou‑te uma perceção física do espectador, os 
artistas deviam saber que há um leitor que possui um papel místico, do outro lado da obra, 
ou, mais precisamente, do outro lado da câmara e do papel.

ELINA BROTHERUS É lindo. Estou muito comovida. [risos]

SÓNIA Gostaria de começar exactamente no início, disseste sobre Das Mädchen sprach 
von Liebe (1997‑1999) que ‘acreditavas na experiência’, que ‘confiavas na intuição e na 
reacção rápida’12. Em primeiro lugar, cito Caryn Faure Walker, a única autora que, na 
minha opinião, destacou a experiência analítica no teu trabalho iluminando as tuas raízes. 

9 Residência académica realizada na Finnish Academy of Fine Arts, entre Janeiro e Abril de 2013.
10 Brotherus, Elina e Kaila, Jan. “The Enchantment of Reality: Elina Brotherus in discussion with Jan 
Kaila”, in: Decisive Days. Photographs 1997‑2001. Oulu: Kustannus Pohjoinen, 2002.
11 Ibid. p. 129.
12 Brotherus, Elina. Sobre a série Das Mächen sprach von Liebe (1997‑1999). Helsínquia, Maio de 1999. 
Disponível em <URL: http://www.elinabrotherus.com/photography/index.php>.
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Ela diz que és uma cientista da imaginação13 e começou o seu texto com um excerto de 
Roland Barthes. A conhecida La Chambre Claire (1980) teve um efeito em todos nós. 
Entendemos a importância da fotografia enquanto prova, a imagem tocada pelo real, quase 
tingindo com alguma loucura a sua leitura de semiólogo. Isto conduz‑me por duas direc‑
ções. Comecemos com as setas que perfuram Barthes e o ferem. Portanto, no texto de 
Walker lemos Barthes dizendo: como espectador estava interessado na fotografia apenas por 
razões sentimentais; eu queria explorá‑la não como uma questão (um tema), mas como uma 
ferida: vejo, sinto, por isso, eu noto, eu observo e eu penso14. Apesar de Barthes não criar 
imagens, sentes o mesmo no teu próprio trabalho?

ELINA É uma descrição muito precisa de como um artista trabalha, pelo menos, um 
fotógrafo. Bem, eu poderia quase colocar o ‘ver’ no início, ou poderia ser assim: tu sentes 
e tu vês, que é simultâneo. Porque quando eu sinto alguma coisa, então estou também 
mais deambulante para ver alguma coisa, ou começo a olhar para as coisas com mais 
precisão, com mais concentração. E, depois, a fotografia é sempre um documento em certa 
medida porque mostra algo que esteve lá, como diz Barthes, é sempre o isto foi. Eu entendo 
que ele fale sobre a morte, porque quando tu olhas para uma fotografia e sabes que a 
pessoa ainda não está morta, a fotografia viverá mais tempo do que a pessoa de qualquer 
maneira, então por isso é sempre uma lembrança da nossa mortalidade. 

Bem, o sentir, o ver e depois a documentação, e em seguida, é realmente muito verdade 
que só quando a fotografia existe é mais fácil de observar, reparar coisas e reconhecer o que 
se trata. E, depois, o pensamento vem sempre na última fase! [risos] Muitas vezes, o pensa‑
mento realmente vem quando eu falo com outras pessoas. Quando existe o trabalho, quando 
o deixo sair e o mostro, em seguida as pessoas vêm até mim com suas observações e comen‑
tários. E fazem ver outras coisas no trabalho que eu não poderia ter notado sozinha, o que 
também é uma parte muito rica em ser artista, a partilha com os outros; o que igualmente 
não é muito fácil, tu tens que estar num certo humor para ser capaz de aceitar essa troca, e 
tens que já ter uma certa distância do trabalho, porque quando está em construção, quando 
te sentes no meio do fazer, então é difícil mostrar e verdadeiramente falar sobre isso. Eu notei 
quando te mostrei os novos trabalhos no Kiasma, percebi que não é fácil para mim falar 
sobre essa série [Annonciation], eu já não estou mais no meio dela mas ainda estou muito 
próxima, e não tenho a distância necessária para ser capaz de ter uma atitude neutra em 
relação a ela, ainda está muito, muito ligada a mim e à minha situação. [...]

SÓNIA Já sabes que o meu marido é pintor. [...] Então como pintor, o Arlindo [Silva] 
explicou‑me que na pintura, enquanto matéria, e, sobretudo, na técnica a óleo, existem 
alguns processos relacionados com interacções químicas entre os pigmentos e os aglutinan‑
tes que contribuem para o seu envelhecimento natural: polimerização, processos de migra‑
ção de alguns pigmentos, saponificação, etc. Neste último, algumas cores tendem a perder 
força e opacidade, mostrando desta forma parte da construção da pintura, revelando arre‑
pendimentos e suas rectificações, etc. Os pintores chamam a este processo sangramento, 
como se a pintura enquanto ‘corpo’ (pele/sangue/carne/ossos) estivesse ansioso por sair. 

13 Walker, Caryn Faure. “Empty Hands”. Texto publicado para a exposição na i8 Galleri, Reykjavik, e 
Galerie Anhava, Helsinki, 2000. 
14 Barthes, Roland. Camera Lucida. Londres: Vintage Books, 1993, p. 21. Excerto traduzido.
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Nas tuas fotografias, existe também um corpo... Talvez vários. Num primeiro momento 
o teu, construído, que habita uma paisagem, um espaço, um lugar. Noutro, para lá do teu 
corpo, existe um espaço mental, que é habitado por outras paisagens, sentimentos, pen‑
samentos. A ideia de corpo‑fronteira está sempre presente. 

ELINA De certa forma o corpo sangra nas paisagens. É isso que queres dizer?

SÓNIA Sim, podemos experimentar isso também. No entanto, o espaço oferece‑se ao 
olhar, pronto a habitar, noutros lugares são os teus olhos que nos emprestam o olhar e que 
nos devolve a imagem, convidando‑nos a entrar. Lágrimas, gestos, posições, expressões e 
olhares mediam a relação do exterior/interior. Mais tarde somos nós que estamos presen‑
tes, em frente e dentro da tua imagem as nossas experiências misturam‑se. Algo vai 
acontecendo, nesses espaços e corpos porosos, mas no final temos a sensação que são 
nessas fronteiras que verdadeiramente as coisas acontecem e se clarificam. Sangrar Elina: 
o que trazes à superfície?

ELINA Acho que foi um texto muito bonito, mais uma vez, quase que sinto que não 
posso acrescentar nada, porque o colocaste de forma tão precisa e lindamente, e é a partir 
da tua experiência como espectadora. Aprecio muito ouvir isso. 

A experiência de estar junto com a obra de arte, que tipo de coisas evoca no espectador? 
O que sangra da Elina na fotografia? 

Eu ficaria feliz se fosse algum tipo de conteúdo emocional e eu não gostaria de defini‑
‑lo por qualquer palavra precisa. [...] Se tiver um título suficientemente aberto, então ele 
pode ser estendido a muitas mais pessoas. De certa maneira eu quero ver a figura, posso 
ser eu ou pode ser outra pessoa, mas é mais fácil para mim trabalhar comigo sempre que 
desejo expressar algum conteúdo emocional. […] É uma figura humana e, especialmente, 
se é uma paisagem com uma figura humana, a figura pode ter vários papéis. Porque é que 
há? Bem, o primeiro papel óbvio é que a figura é como a escala, isso mostra o quão grande 
as coisas são nas paisagens, dá‑nos uma ideia de perspetiva. E depois a segunda coisa, é 
que algumas fotografias precisam da presença humana a fim de se tornarem mais fortes, 
então eu sirvo como presença humana, e isso pode ser exactamente como disseste, pode 
ser como um auxílio para o espectador participar na contemplação, pode ser um convite 
para entrares na imagem e olhares para a paisagem junto comigo. Mas depois, também, 
como terceira coisa, poderia ser esse sangramento, em que sob a figura está outra coisa, e 
que é algo que eu gostaria que fosse emocional, que pudesse ressoar com o espectador. [...] 
E não de precisa ser a mesma sensação que tive quando fiz a imagem. Acho que é muito 
importante que a intenção que eu tinha não precise de mostrar‑se na fotografia final, pode 
tornar‑se outra coisa, e pode ser tão digna enquanto tal. Mas tenho sempre a minha razão 
pessoal, especialmente agora com as recentes séries 12 ans après e Annonciation. É claro 
que tenho os meus motivos, muito pessoais, muito íntimos, porque eu preciso de trabalhar 
esses temas, mas depois não tem que se limitar a isso para o espectador. Alguns historia‑
dores de arte tão‑pouco querem ouvir porque o artista tomou certas decisões ou fez certas 
imagens, eles apenas querem fechar os ouvidos e dizem: “Isso é só ‘conversa de artista’! 
Nós falamos sobre a obra de arte, não é sobre o artista”. [risos] Mas eu acho que com a 
fotografia, principalmente este tipo de fotografia que faço, o artista e a obra de arte são 
tão ligados, eles são tão relacionados, não podes realmente reduzir a distância um do outro.

SÓNIA Por isso falo de generosidade.
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ELINA É simpático chamares‑lhe generosidade porque outras pessoas chamam‑lhe 
narcisismo. [risos]»15

FIM

15 Conversa a 10 de Fevereiro de 2013, na casa da artista, Helsínquia. 
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A pesquisa central deste texto incide sobre as questões da depiction e da imagem 
fotográfica, na perspetiva de uma filosofia da depiction. Vamos começar a nossa 
abordagem delimitando estas duas noções para, a partir delas, acedermos a outras 
questões fundamentais no âmbito da Representação, e que aqui são abordadas, 
como referimos, desde a Imagem fotográfica enquadrada numa filosofia da 
depiction. Comecemos, então, por estabelecer os nossos pontos de partida:

— Por depiction entendemos uma representação visual descritiva das carate‑
rísticas de um dado particular, que assenta numa relação de semelhança quali‑
ficada. 

— Por imagem fotográfica entendemos uma depiction assente numa relação 
de causalidade que se baseia num dado mecanismo, no contexto de uma relação 
percetiva, e numa experiência do que é fenomenologicamente a descrição visual 
de um objeto do mundo físico enquanto imagem fotográfica.

Nas aproximações que oferecemos às noções de depiction e de imagem foto‑
gráfica, podemos distinguir outras questões, que iremos abordar ao longo deste 
texto. São elas as questões da representação visual, semelhança, realismo, cons‑
ciência e, por fim, conhecimento, questões que ajudando a elucidar a imagem 
fotográfica, permitem elucidar, de igual modo, o tema mais amplo da represen‑
tação. 

1. Representações, depictions, imagens fotográficas
Neste ponto iremos articular: imagens e representação; representações e depic‑

tions; depictions e imagens fotográficas. Tomamos imagens e depictions como 
pontos axiais, numa topologia a partir do qual interrogaremos os restantes 
pontos.

Cabe aqui um esclarecimento quanto ao facto de escolhermos utilizar a pala‑
vra depiction e não as suas mais frequentes traduções recorrendo, por vezes, à 

* Em Doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes e Investigadora no Centro de Investigação em Ciência 
e Tecnologia das Artes da Universidade Católica Portuguesa. Docente da Universidade de Aveiro.
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palavra portuguesa representação, outras vezes a imagem, e, ainda noutros casos, 
a descrição. Na literatura inglesa sobre a filosofia da imagem em geral, e a foto‑
grafia em particular, depiction é utilizada, habitualmente, como sinónimo de 
descrição pictórica, distinguindo‑se quer de images, quer de descriptions. Importa 
clarificar a noção, uma vez que a clarificação permite alcançar a sua complexidade. 
Lembramos que utilizamos depiction no sentido acima enunciado: uma repre‑
sentação visual descritiva das caraterísticas de um dado particular, que assenta 
numa relação de semelhança qualificada. 

A palavra images refere‑se às imagens nas quais se entende que um dispositivo 
é o seu vetor essencial, estabelecendo‑se, por via desse dispositivo, um determi‑
nado nexo de causalidade entre um dado particular e aquilo que aparece na 
imagem. De tal modo que o que aparece na imagem são, por virtude desse nexo 
de causalidade, as propriedades visíveis espacialmente dinâmicas desse particu‑
lar. Por exemplo, são images as imagens obtidas com recurso a espelhos, telescó‑
pios, microscópios, binóculos. Deste modo, é referido um critério espacial1 para 
a determinação das images. A imagem obtida por meio destes dispositivos man‑
teria dinamicamente as relações espaciais, inerentes ao nosso corpo relativamente 
aos objetos do mundo físico, tais como as que nos permitiriam localizar esse 
particular no mundo físico. Esse conjunto complexo de relações dinâmicas, que 
são mantidas, em termos de perceção visual, faz com que se fale, a propósito dos 
dispositivos que produzem images, de próteses visuais. Obviamente este critério 
não se pode aplicar às fotografias, nas quais o que aparece, aprece de uma só vez, 
não traduzindo o dinamismo das relações espaciais do mundo físico.

As depictions estão associadas a representações descritivas que englobam, na 
sua estrutura, um elemento de visualidade, que é um elemento mediador. Este 
é um critério que as distingue das images, e que as carateriza como representações. 
Embora nem todas as depictions tenham de ser visíveis, contêm em si um elemento 
de visualidade, algo que nas imagens é especificamente visual e que Husserl vai 
denominar objeto da imagem2. O objeto da imagem traduz‑se no conjunto de 

1 Meskin, Aaron & Cohen, Jonathan. “Photographs as Evidence”, in: Photography and Philosophy: Essays 
on the Pencil of Nature (ed. Scott Walden). Oxford: Wiley‑Blackwell, 2008.
2 Husserl debruça‑se exaustivamente sobre a questão da imagem no volume XI da coletânea dos seus escritos 
datados entre 1898 e 1925. São textos fundantes no contexto de uma teoria da imagem, reunidos postumamente 
e editados no volume XXIII da série Husserliana, Phantasie, Bildwusstsein, Erinnerung (ed. Eduard Marbach). 
Martinus Niijoff: The Hague, 1980. Foram traduzidos para inglês no volume Phantasy, Image Consciousness, 
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sensações visuais inerentes à experiência daquela imagem. É esse elemento deter‑
minante das imagens que Husserl vai abordar, um elemento de mediação, que 
delimita as imagens enquanto re‑presentações. 

O objeto da imagem não tem existência de facto, no sentido de ser um objeto 
autónomo na imagem, o que acontece é que torna objetiva a coisa atual do mundo 
físico que é descrita, que assim aparece. Husserl menciona a este propósito que 
o que acontece (e existe), numa imagem com a superfície revestida de uma certa 
distribuição de cores, formas plásticas e gradações de luz, é que o observador 
experiencia, um certo complexo de sensações visuais. E é com base nesse complexo 
de sensações que vão surgir a apreensão e sentido, ocorrendo, assim, para o 
observador a consciência da imagem3. A mediação do objeto da imagem, enquanto 
experiência de visualidade, é um primeiro sentido à luz do qual imagens são lidas 
como re‑presentações. Contudo este complexo de sensações visuais ainda não é a 
imagem propriamente dita, ainda não possui a corporeidade tridimensional que 
caracteriza a imagem que aparece, e que deste modo se apresenta4. O objeto da 
imagem é, deste modo, um objeto mental de pura visualidade, baseado em 
sensações visuais, mas ainda não uma imagem.

Este elemento de visualidade permite também diferenciar depictions de des‑
criptions. Descriptions referem‑se a representações descritivas linguísticas, quer 
orais, quer escritas. Assim, podemos ter diferentes tipos de representação descri‑
tiva de um particular, por exemplo uma específica magnólia. Relativamente a 
esta podemos ouvir uma sua descrição oral, ler uma sua descrição escrita ou ver 
uma sua descrição visual (figurativa). Enquanto que as descrições orais ou escri‑
tas não são semelhantes ao objeto que é descrito, nas descrições visuais os objetos 
que aparecem são semelhantes aos objetos do mundo físico que são descritos. 

Como referimos, depiction enquanto descrição que incorpora um elemento de 
visualidade remete para representações que podem ser visíveis ou não. No contexto 
desta exposição referimo‑nos a fotografias que são representações visíveis, logo 
este é o nosso horizonte. Quando mencionamos depiction remetemos então 
apenas para uma classe de representações dentro do género mais abrangente 

and Memory (tr. John B. Brough). Dordrecht: Springer, 2005. A numeração a que se remete nas notas respeita 
também às páginas da edição original, em alemão. Será referenciado por nós como PICM.
3 PICM, Texto n.º 1, § 10, p. 23 [22].
4 PICM, § 21, p. 47 [44].
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representação. Cabem aqui então pinturas, desenhos, ou outras representações 
visuais figurativas e justamente fotografias. Enquanto alguns autores salientam, 
na constituição da depiction, preponderantemente uma relação de semelhança 
entre o objeto descrito e o objeto que aparece na imagem5, outros autores acen‑
tuam o caráter percetivo6 do processo da depiction, perspetivando‑a a partir da 
sua recepção. Este objeto descrito pode consistir em coisas, pessoas ou aconteci‑
mentos. Semelhança e caráter percetivo são complementares para o estruturar 
da depiction, contudo a relação de semelhança é o motivo pelo qual se distingue 
depictions das descriptions. Estas últimas, sendo descrições de um dado particu‑
lar que, apesar de descreverem o particular, não são elas próprias semelhantes ao 
que é descrito, ou seja, as caraterísticas sensíveis da descrição diferem das cara‑
terísticas sensíveis do particular descrito, o que acontece, por exemplo, nas 
descrições orais ou escritas. Nas depictions essa relação existe, quer a consideremos 
desde o ponto de vista do que se oferece à perceção através de um dado suporte, 
quer desde o ponto de vista do que é percebido pelo observador. Transpondo 
para a imagem fotográfica, as caraterísticas sensíveis do que aparece na imagem 
são semelhantes às caraterísticas sensíveis do objeto do mundo físico que vai ser 
descrito na imagem. Isto não apenas desde o ponto de vista do que se dá a ver 
na superfície da imagem, mas igualmente do ponto de vista do que é percebido 
pelo observador ao ver o que aparece na imagem.

Outro ponto determinante é o objeto da depiction, o que é descrito visualmente. 
Existem representações visuais de objetos que não são existentes (não entidades), 
como de seres imaginários por exemplo. Um desenho de um cavalo alado, embora 
possa descrever todas as caraterísticas atribuíveis a um cavalo alado, não é uma 
depiction. Por outro lado, podemos pensar no caso de um artista que desenha 
uma camélia, não uma camélia específica, mas, de memória, desenha esse tipo 
de flor. Embora o desenho represente pictoricamente uma camélia, não é uma 
depiction. Depictions não se confundem com representações pictóricas, em inglês 
pictures, uma vez que estas podem ser representações genéricas de um dado tipo 
de objeto, enquanto que uma depiction é a descrição visual das propriedades de 
um dado particular.

5 Hopkins, Robert. Picture, Image and Experience: A Philosophical Inquiry. Cambridge: Cambridge Uni‑
versity Press, 1998, pp. 9 ss.
6 Kulvicki, John: On Images: Their Structure and Content. Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 205 ss.
Lopes, Dominic. Understanding Pictures. Oxford: Oxford University Press, 2004, pp. 136 ss.
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Relação de semelhança e descrição visual de um dado particular são alguns 
dos requisitos que referimos e conformam a noção de depiction. Vamos deter‑nos 
num autor, Robert Hopkins7, que elabora uma teoria geral da depiction cons‑
truindo‑a a partir de seis requisitos. Esses requisitos são: 

(X1) Deve haver um mínimo conteúdo pictórico significante,

(X2) Tudo o que é depicted é‑o desde um determinado ponto,

(X3) O que pode ser depicted pode ser visto,

(X4) A representação errónea pictórica é possível, mas dentro de limites,

(X5) A competência geral relativa à depiction e ao conhecimento da aparência 
do objeto O [...] é suficiente para a capacidade de interpretar a depiction de O,

(X6) A competência geral relativa à depiction e ao conhecimento da aparência 
do objeto O é necessária para a capacidade de interpretar a depiction de O8.

O autor justifica cada um dos requisitos: o primeiro (X1) determina que a 
depiction seja especificamente visível. O segundo (X2), que esteja submetido à 
perspetiva, uma depiction de um objeto deve representá‑lo como espacialmente 
relacionado com um (ou vários) ponto(s), a partir do qual o objeto é descrito. 
Por outro lado, esse ponto pode ser mais ou menos determinado. O terceiro 
requisito (X3) especifica que só se possa descrever o que seja visível, e não coisas 
ou aspetos ocultos, como consequência, o que é descrito visualmente é‑o como 
tendo uma aparência. Se tomarmos como exemplo um campo magnético, que 
não possui uma aparência visível, uma sua representação não será uma depiction, 
assim como um mapa não é uma depiction do território que representa, uma vez 
que não representa a sua específica aparência.

O quarto requisito (X4) define que a representação pictórica errónea é admis‑
sível dentro de certos limites. O autor refere que uma imagem pode representar 
a Torre Eiffel como azul, ou seja, a imagem pode representar outras propriedades 

7 Hopkins. Picture, Image and Experience, pp. 23 ss.
8 “(X1) There is a significant minimum pictorial content. (X2) Everything depicted is depicted from some 
point of view. (X3) Whatever can be depicted can be seen. (X4) Pictorial misrepresentation is possible, but 
has its limits. (X5) General competence with depiction and knowledge of the appearance of O (be it a 
particular a or merely a, but no particular F – thing) suffice for the ability to interpret depiction of O. (X6) 
General competence with depiction and knowledge of the appearance of O are necessary for the ability to 
interpret depiction of O”. Ibid. pp. 23 ss, 73 ss.
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que o objeto representado não possui, tem é de representar pelo menos algumas 
propriedades do objeto representado. Os dois últimos requisitos (X5, X6) refe‑
rem‑se ao conhecimento adquirido (através da imagem) sobre o objeto represen‑
tado. Para compreendermos o conteúdo da representação, temos de possuir um 
conhecimento geral acerca da aparência das coisas9.

Ora, esta teoria da depiction de Hopkins assenta em três conceitos: visibilidade, 
aparência e conhecimento. Os três primeiros requisitos constrangem a depiciton a 
depictions que sejam visíveis, e surge desde logo um grande obstáculo, a questão 
que abordámos de saber se as depictions são exclusivamente visíveis. A maior parte 
dos autores oferece argumentos contra esta premissa Assim, já referimos Husserl, 
que, ao debruçar‑se sobre a imagem, refere a depiction como tendo na sua base uma 
relação de semelhança, relação essa que se estabelece entre o sujeito da imagem e 
o objeto da imagem, o que não significa que o veículo da imagem tenha de ser 
necessariamente visível. Considera que apenas pode haver imagens visíveis e ima‑
gens táteis, os outros sentidos não estariam aptos, por si só, a produzir imagens10. 
Imagens são re‑presentações externas clarificando‑as relativamente a re‑presentações 
internas (fenómenos exclusivamente internos de re‑presentação). Uma depiction, 
seguindo a teoria da imagem de Husserl, é uma re‑presentação agora num segundo 
sentido. Parte de uma re‑presentação externa na medida em que, sendo algo que é 
construído percetivamente, é‑o sempre através da mediação de outro algo que tem 
uma existência fenomenal, um artefato do mundo físico. E uma depiction é ainda 
uma re‑presentação, continuando com Husserl, num terceiro sentido, ao incorporar 
um elemento temporal, que é um desfasamento: embora o ato percetivo aconteça 
no presente, o objeto que é representado na imagem não está presente. Algo que 
não está presente é agora re‑presentado no presente. 

Partimos precisamente desta clarificação de Husserl entre imagem e represen‑
tação, no contexto de uma filosofia da imagem. Imagens podem ser representa‑
ções internas ou externas, sendo que as externas assentam num artefato, um 
veículo, visível ou táctil. Mas, como vimos, sobre o que se debruça precisamente 
Husserl é algo que, nas imagens, é puramente visual (o objeto da imagem), um 
elemento de visualidade comum a todas as imagens, sejam elas visíveis ou não11, 

9 “How things look”. Ibid. p. 34.
10 PICM, p. 138, [126].
11 PICM, p. 161 ss [141 ss].
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e é precisamente aos objetos da imagem que Husserl vai chamar depictive images, 
e, no seu horizonte, vai elaborar uma teoria da depiction12. Este acento na imagem 
decorre do facto de Husserl pesquisar, fenomenologicamente, as estruturas cog‑
nitivas desde a perceção da imagem à sua consciência. Daí que os seus estudos 
sobre a filosofia da imagem sejam fundantes, estabelecendo géneros de imagens, 
de acordo com diferente tipos de operações cognitivas envolvidas, agrupando 
assim as suas pesquisas em torno precisamente da fantasia, da consciência da 
imagem e da memória. Re‑presentações e apresentações são algumas das operações 
cognitivas que estruturam cada um destes tipos de imagens.

Ora, pensamos que uma das grandes questões da filosofia contemporânea da 
imagem é o facto de a tipologia de imagens se complexificar, e esta complexifi‑
cação dos tipos acarreta uma releitura dos géneros, cujas fronteiras muitas vezes 
se desvanecem. Pensamos no exemplo que apontámos das imagens obtidas com 
dispositivos que permitem manter as relações dinâmicas percetivas, tal como o 
sistema percetivo processa normalmente, quando não tem a intervenção de 
qualquer dispositivo, ou seja, apesar de haver um dispositivo, não existe uma 
verdadeira mediação, nem sequer um artefato, um veículo da imagem, o que se 
verifica na fotografia ou nas imagens em movimento, cinema ou vídeo. Pensamos, 
ainda, nos casos em que a experiência de diferentes tipos de imagens parece 
coincidir, como acontece quando temos um quadro hiper‑realista de um edifício 
e, ao observá‑lo, pensamos que é uma fotografia; o mesmo também relativamente 
a imagens sintetizadas (digitais) de objetos, com recurso a programas de mode‑
lação, de tal modo que não as conseguimos distinguir de fotografias. Contudo, 
defendemos que, face à multiplicidade contemporânea de dispositivos e suportes 
(ou veículos) das imagens, importa fazer um movimento inverso. Partir da aná‑
lise da materialidade e correspondente experiência específica de cada tipo de 
imagem, análise essa que passa pelo suporte, dispositivo e respetivos processos 
cognitivos. O início é, deste modo, no nosso caso, a imagem fotográfica, para a 
questionarmos enquanto mediação, um tipo específico de representação, que 
corresponde às depictions, afastando‑a, por exemplo, das imagens produzidas por 
dispositivos que funcionam como próteses visuais, cuja experiência é muito 
semelhante à experiência integral do sistema percetivo visual do nosso corpo, no 
seu ambiente.

12 PICM, Appendix LVIII, pp. 645 ss [537 ss].
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Depois deste parêntese para nos situarmos, regressamos à teoria da depiction 
de Hopkins. O segundo e quarto requisitos podem ser autonomizados para 
efeitos da nossa discussão: “tudo o que é depicted é‑o desde um determinado 
ponto”, e “a representação errónea pictórica é possível, mas dentro de limites”.

Um autor contemporâneo, John Kulvicki, elabora também ele uma teoria 
sobre a depiction. Opondo‑se a Hopkins, começa por reforçar a não restrição a 
imagens visíveis como elemento determinante, chegando mesmo a questionar o 
elemento de percetibilidade no interior das representações visíveis13. O segundo 
requisito da teoria da depiction de Hopkins implica um sistema de representação 
que assente na perspetiva linear, e Kulvicki mostra como a perspetiva linear é 
apenas um tipo de sistema projetivo que pode ser empregue para construir ima‑
gens14, outros tipos de sistemas passíveis de permitir a construção de imagens 
são os sistemas projetivos paralelos e sistemas de perspetiva invertida.

E quanto ao quarto requisito, que determina que “a representação errónea pic‑
tórica é possível, mas dentro de limites”? É um requisito que se refere à noção de 
aparência, relacionando concretamente a aparência com a representação adequada 
de específicos particulares. Aparência, aqui, reporta‑se à coincidência entre as 
propriedades aparentes do objeto (do mundo físico) que foi representado e as pro‑
priedades aparentes do objeto que se torna visível na imagem e que é percebido. 
Esta é uma questão fundamental na imagem fotográfica, a não coincidência entre 
a de informação fornecida pela imagem de um dado particular e caraterísticas 
sensíveis desse mesmo particular. Iremos deter‑nos sobre esta questão mais à frente.

Por fim, o quinto e o sexto requisitos: “a competência geral relativa à depiction 
e ao conhecimento da aparência do objeto O [...] é suficiente para a capacidade 
de interpretar a depiction de O”, e “a competência geral relativa à depiction e ao 
conhecimento da aparência do objeto O é necessária para a capacidade de inter‑
pretar a depiction de O”. São requisitos, quer quanto ao conteúdo do objeto que 
foi representado, quer quanto ao objeto que se torna sensível na imagem, que 
implicam a sua discriminação e reconhecimento. São requisitos de base percetiva, 
que iremos também referir.

13 O autor menciona a perceção de densidades relativas que são impercetíveis visualmente. Kulvicki. On 
Images, pp. 40, 115. 
14 Kulvicki. On Images, p. 100.
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Mencionámos a posição de Hopkins porque estabelece os pontos de partida 
para uma abordagem à depiction enquanto descrição que assenta numa imagem 
visual. Na realidade, formula a sua teoria da depiction estabelecendo requisitos 
quanto à visualidade, discriminação e reconhecimento do objeto descrito, e 
quanto à semelhança relativa ao objeto que foi representado, relacionando‑o com 
caraterísticas sensíveis que se tornam aparentes na imagem e que vão ser perce‑
bidas como tais. E são precisamente estes requisitos que acentuam a sua impor‑
tância em termos da imagem fotográfica, uma vez que, sendo imagens visuais, 
genericamente, no contexto da Depiction, a sua abordagem pode ser feita através 
de perspetivas que, privilegiando o seu caráter especialmente rigoroso, salientam 
a relação de informação subjacente; ou através de perspetivas que privilegiam a 
abordagem da perceção e, embora cada perspetiva possa acentuar um fator, estão 
efetivamente imbricados.

Como referimos, as imagens fotográficas são também descrições visuais, 
depictions, objetos visuais autónomos relativamente aos objetos descritos. Na 
imagem fotográfica, uma descrição visual enraíza‑se então numa relação de 
semelhança que parte das caraterísticas sensíveis do objeto descrito e que assim 
se transformam em caraterísticas visíveis através da imagem, sendo percebidas 
como tal. O que as diferencia então das outras representações visuais descritivas 
tais como pinturas ou desenhos figurativos? Nas imagens fotográficas existe um 
nexo de causalidade que as liga fatualmente ao particular fotografado. Uma 
aproximação a este problema pode passar pela consideração das noções de rea‑
lismo e veracidade.

2. Semelhança, Realismo
Por ordem de extensão, o objeto que aparece na imagem fotográfica é um 

objeto que é uma depiction do correspondente objeto que é fotografado, foi esta 
a primeira questão abordada. Mas essa depiction assenta numa semelhança que 
tem de ser qualificada, a ela tem de se apor a característica do que na literatura 
aparece por vezes referido como realismo15, veracidade e informatividade. Sendo 

15 Realismo contém implícita uma relação entre o objeto que aparece na imagem e o correspondente objeto 
do mundo físico que é fotografado. Tomamos realismo nesse sentido, como um modo de estabelecer uma 
ligação com o mundo em termos de uma relação adaptativa com o que nos rodeia (e que iremos desenvolver), 
e não no sentido de uma realidade construída socialmente, que aparece como reificada para nós, apresen‑
tando‑se, desse modo, como “natural” ou “real”.
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estas caraterísticas gerais, que também se podem aplicar a diversos tipos de 
imagens, temos de as enquadrar no contexto da imagem fotográfica.

No campo da abordagem à depiction, e mais concretamente no âmbito que 
nos interessa da imagem fotográfica, semelhança diz respeito a uma relação de 
correspondência entre as propriedades aparentes da depiction e as propriedades 
aparentes do objeto dessa depiction. Essas relações de correspondência podem 
ser de similaridade quando a forma e as relações de escala se mantêm entre a 
imagem fotográfica e o objeto que é descrito na imagem fotográfica. A semelhança 
é, como refere e bem Hopkins16, ao debruçar‑se sobre imagens em geral, uma 
relação entre dois particulares, sendo um semelhante a outro. As imagens repre‑
sentam um conjunto de propriedades como sendo possuídas por uma específica 
coisa. Nesse sentido, a teoria da semelhança parece adaptar‑se às depictions que 
são realistas, nomeadamente às imagens fotográficas. No caso das imagens foto‑
gráficas, entre um objeto do mundo físico e a imagem fotográfica existe uma 
relação de causalidade, de modo que é o primeiro que vai determinar causalmente 
as propriedades aparentes da imagem fotográfica, o que vemos na superfície da 
imagem. Esta relação de causalidade assenta numa dependência fatual e será 
desenvolvida mais adiante.

A semelhança é determinada, nas imagens fotográficas, por referência a um 
dado ponto de vista em dadas condições de visibilidade. Desde esse ponto de 
vista, que é o do operador do mecanismo que captura a imagem, as propriedades 
que são visíveis do objeto do mundo físico dão origem, em termos de relação de 
correspondência, às propriedades aparentes na superfície da imagem fotográfica. 
Cor, forma, textura e tamanho, assim como relações entre propriedades como 
relações espaciais, relações topológicas, são comuns a todos os objetos do mundo 
físico, porém, a riqueza e diversidade das propriedades visíveis de cada objeto, 
que vai determinar as propriedades aparentes do que é visível na superfície da 
imagem, está ligada à riqueza e diversidade do próprio mundo físico no qual nos 
inserimos.

Contudo, a semelhança sem mais não pode ser a única característica sobre a 
qual assenta uma teoria da depiction aplicada à imagem fotográfica. Vamos 
referir exemplos nos quais precisamente essa relação de correspondência suscita 

16 Hopkins. Picture, Image and Experience, p. 10.
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interrogações. Consideremos desde logo as imagens fotográficas a preto e branco. 
Consideremos, de igual modo, imagens capturadas com diferentes tipos de len‑
tes que não respeitam o sistema de perspetiva linear, caso das lentes anamórficas. 
Em ambos os casos existe uma descoincidência entre algumas propriedades 
aparentes da imagem fotográfica e as propriedades do objeto do mundo físico 
responsável causalmente por essas propriedades aparentes da imagem. Podemos 
ainda referir imagens fotográficas parcialmente desfocadas, nas quais o particu‑
lar é reconhecível embora não totalmente visível, também aqui as propriedades 
referidas são apenas parcialmente coincidentes.

Uma primeira aproximação a este problema pode ser a consideração de 
diferentes sistemas de representação dentro da depiction, a pintura seria assim 
um sistema de representação específico, à luz do qual seria determinado um 
conjunto de semelhanças relativamente ao objeto representado. O mesmo 
aconteceria para os possíveis diferentes sistemas que se encaixam na depiction, 
incluindo a fotografia. Ou seja, haveria a necessidade de delimitar quer relações 
intrassistémicas, quer intersistémicas. Autores como Kulvicki seguem esta linha 
estrutural, procurando determinar as caraterísticas próprias das imagens 
enquanto depictions. Todavia, pensamos que esta abordagem não toca no ele‑
mento fundamental. Estes sistemas de representação implicam conjuntos de 
convenções reconhecidas como tais, por quem a eles acede. Ou seja, um con‑
junto de estruturas cognitivas que permitam o seu reconhecimento e expeta‑
tivas de que o sistema de representação percebido corresponda efetivamente 
ao sistema que é objeto da perceção. Uma abordagem às imagens fotográficas 
enquanto depictions, baseadas numa semelhança, independentemente da enu‑
meração ou não das suas caraterísticas estruturais específicas, não pode ilidir 
uma outra abordagem que será em primeira instância percetiva e, de igual 
modo, fenomenológica.

Imagens fotográficas enquanto depictions são as que se baseiam numa relação 
percetiva e numa experiência do que é fenomenologicamente a descrição de um 
objeto do mundo físico enquanto imagem fotográfica. Percepção e fenomenolo‑
gia são assim os fundamentos de uma abordagem à imagem fotográfica e, pre‑
cisamente, o substrato da sua consideração enquanto um meio especialmente 
realista no seio da depiction.

Dois autores definem realismo, no contexto da depiction relativamente às 
imagens fotográficas, precisamente como uma forma de manter um “continuum 
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percetivo com o mundo”, dando lugar a que este se revele (Walton)17, e como 
um aferir das coisas relativamente à “nossa conceção percetiva” do que são (Kul‑
vicki)18, ou seja, um modo de certificação do mundo. Estas concepções de realismo 
abarcam em si mesmas as abordagens percetivas e informacionais à depiction. 
Walton e Kulvicki enquadram a imagem fotográfica a partir das noções de rea‑
lismo, isto é, imagem fotográfica considerada não como representação mas como 
um mecanismo prostésico que auxilia a visão (Walton), e realismo como veraci‑
dade (Kulvicki), considerando a imagem fotográfica como uma representação 
que permite a verosimilhança.

3. Representações Verídicas, Imagens Fotográficas

3.1. Representações Verídicas e Valor Epistémico

Vimos no ponto anterior que a imagem fotográfica baseia‑se numa relação de 
semelhança qualificada, que remete para um realismo, para uma veracidade ou 
informatividade, e estas são caraterísticas que permitem obter valor epistémico 
a partir de uma depiction. Um dado tipo de representação (visual) descritivo 
possui valor epistémico se o conhecimento que a partir de si se obtém se fundar 
em informação que é rica em detalhes; em informação objetiva; ou se o conhe‑
cimento que a partir de si se obtém se fundar em informação que comporta um 
realismo. 

Mas, qual o valor epistémico específico de uma imagem fotográfica? Uma abor‑
dagem simplista à imagem fotográfica salientaria a relação causal que esta mantém 
com o objeto do mundo físico que é descrito. Contudo, não é apenas uma relação 
causal geral que aqui é relevante. Podemos pensar num quadro, uma representação 
hiper‑realista de elementos de um edifício, na qual os elementos dispostos do 
edifício são a origem da respetiva pintura, que é então uma descrição das proprie‑
dades desse edifício. Poder‑se‑ia também pensar que se trataria predominantemente 
da quantidade de informação, da extensão da informação, relativa ao objeto do 
mundo físico que a originou, e que é transmitida na representação, ou seja, da 
riqueza de detalhes. No exemplo da pintura hiper‑realista, a representação é rica 

17 Walton, Kendal. “Transparent Pictures: On The Nature of Photograph Realism”, in: Photography and 
Philosophy: Essays on the Pencil of Nature (ed. Scott Walden). Oxford: Wiley‑Blackwell, 2008.
18 Kulvicki. On Images, pp. 216 ss.



55

Representações Visuais Descritivas, Imagens Fotográficas

na descrição dos detalhes das propriedades do objeto que é representado, e deste 
modo possui valor epistémico. O que diferencia então o valor epistémico desta 
representação, do valor epistémico de uma imagem fotográfica? 

A imagem fotográfica fornece efetivamente informação acerca de propriedades 
do particular que a originou. Essa informação assenta numa relação causal, de 
dependência fatual, entre esse particular e o objeto que emerge na imagem, mas 
de tal modo que uma alteração nas propriedades desse particular provoca uma 
alteração correspondente no objeto, que assim emerge como descrição qualificada 
na imagem fotográfica. É essa descrição qualificada que vai ser percebida pelo 
observador. Dando‑se, deste modo, o caso de se verificar uma alteração da inci‑
dência de luz sobre o objeto, essa alteração provoca uma alteração de luminosidade 
na imagem. A relação ao causal, de dependência fatual, está associada à carate‑
rística da objetividade, devido à utilização do aparelho mecânico, que assegura 
a captação dos fotões refletidos pelo objeto que é descrito na imagem. Assim, o 
que se torna visível na superfície da imagem são elementos dispostos das proprie‑
dades do objeto do mundo físico, tal como se apresentam ao nosso sistema 
percetivo. Isto é, independentemente da intencionalidade do operador, a estrutura 
do mecanismo produz imagens caraterísticas.

Este último requisito mencionado, o de a imagem fotográfica transmitir infor‑
mação acerca de elementos das propriedades do objeto do mundo físico que a 
originou, tal como se apresentam ao nosso sistema percetivo, necessita de ser 
esclarecido. Em nosso entender, os objetos do mundo físico apresentam‑se ao nosso 
sistema percetivo de modo a permitir a sua discriminação e posterior reconheci‑
mento: é esta, para nós, a informação particularmente relevante que vai ser trans‑
portada pela imagem fotográfica. Deste modo, objetividade é combinada com a 
riqueza de detalhes, de tal maneira que uma imagem fotográfica pode descrever o 
objeto que lhe deu origem, com um mínimo de elementos das suas propriedades, 
em termos de permitir o seu reconhecimento. Uma imagem desfocada, embora 
seja captada com um aparelho mecânico, não se incluirá na tipologia das imagens 
fotográficas, se os elementos que se tornam visíveis na sua superfície não permiti‑
rem o reconhecimento do objeto ou acontecimento do mundo físico que descreve. 
Será uma imagem tecnológica que foi objeto de erro ou de experimentação, podendo 
nela intervir a intencionalidade do operador e ser artística. 

Segue então que o conceito de informação a que nos fomos referindo ao longo 
desta exposição assenta numa natureza probabilística, determinando que seja 
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transmitida através de uma relação causal, de dependência fatual, entre o particu‑
lar e a sua descrição que emerge na imagem. Recordamos que uma alteração nas 
propriedades desse particular provoca uma alteração correspondente na descrição, 
que assim se torna uma descrição qualificada na imagem fotográfica. Por outro 
lado, a informação que é transmitida na superfície da imagem, e que se torna 
relevante no contexto da imagem fotográfica, refere‑se a elementos dispostos das 
propriedades do particular, tal como se apresentam ao nosso sistema percetivo. 
A este respeito, seguimos uma noção de informação referenciada em termos de 
imagem, e que é proposta por Drestke19: uma conexão de base fatual e natureza 
probabilística. E, se este tipo de informação não permite a aquisição de convicções 
verdadeiras acerca do que é descrito na imagem, defendemos que permite a for‑
mulação de representações verídicas acerca do que nos rodeia, e que essa é a carac‑
terística preponderante das imagens fotográficas, como iremos de seguida ver.

Um outro esclarecimento relativamente à objetividade e que a relaciona com 
o realismo, refere‑se à utilização de lentes que distorcem o ângulo com que a luz 
é captada. É o caso das lentes anamórficas, aqui a discriminação do objeto ocorre, 
mas pode não corresponder à nossa conceção percetiva do que as coisas são. Se 
a distorção for tal que o que se torna visível na imagem não corresponda a uma 
nossa conceção prévia, determinada pela experiência, do respetivo objeto do 
mundo físico, essa imagem não será fotográfica. Daqui decorre que discrimina‑
ção do objeto que é descrito na imagem fotográfica está subordinada à caracte‑
rística do realismo. A um contacto percetivo com o mundo no contexto de uma 
relação abrangente. Vimos em Walton esta noção de “estar em contacto com”, 
no sentido de ter experiências visuais que permitem um continuum percetivo 
com o mundo. Também como, para este autor, e com base na estrutura do nosso 
sistema percetivo, que comporta analogias com a estrutura da realidade, verifica‑se 
uma correspondência entre o modo como percebemos e o modo “como o mundo 
realmente é”. Em Kulvicki, referimos o facto de as imagens fotográficas permi‑
tirem a certificação relativamente à nossa conceção percetiva do que as coisas 
são. É precisamente a sua noção de veracidade o nosso ponto de partida. Pensa‑
mos, todavia, que o autor não esclarece suficientemente a noção de “conceção 
percetiva das coisas”, que assim se torna demasiado ampla, ou até ambígua, e 
procuraremos nós dar corpo a essa noção.

19 Drestke, Fred. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge: MIT Press, 1981.
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Kulvicki defende que todos os sistemas pictóricos visuais assentam em sistemas 
projetivos em geral, e em particular no sistema da perspetiva linear. As projeções 
permitem estabelecer relações espaciais sistemáticas entre as imagens e aquilo 
que representam. “Uma vez que imagens visuais descrevem coisas visíveis, e a 
disposição espacial é uma característica visível das cenas, as imagens em qualquer 
sistema exibirão relações espaciais semanticamente significantes, relativamente 
ao que descrevem. As projeções apenas tentam captar essas relações”20. Aplicando 
estas premissas à imagem fotográfica, o autor conclui que as “fotografias nor‑
mais”21 são representações que recorrem à perspetiva linear, enquanto que as 
fotos tiradas com a utilização de lentes anamórficas não o são. Nestes casos, e 
nos casos em que há a especificação de um conteúdo, pode ser aferido se a repre‑
sentação efetivamente descreve um conteúdo e se o faz através do sistema da 
perspetiva linear. E como articula esta conceção com a noção de realismo e de 
veracidade? As imagens descrevem situações, na medida em que dispõem de 
conteúdos fleshed out ricos em detalhes, que incluem objetos, as suas proprieda‑
des e as suas relações. As situações descritas nas imagens são realistas quando os 
respetivos objetos, propriedades e relações se adequam bem à nossa conceção do 
que esses objetos são. Isto é, não formulamos apenas conceitos relativamente às 
coisas e às suas qualidades, dispomos também de concepções prévias de como 
essas coisas são. Ou seja, identificamos o objeto acerca do qual uma imagem é, 
e depois aplicamos as nossas concepções sobre do que é descrito. Reconhecemos 
o que uma imagem diz acerca do que descreve e sabemos qual é a nossa conceção 
sobre o que é descrito22. Se coincidirem, o que é descrito é realista.

Contudo, Kulvicki não especifica esse caráter percetivo ou não da nossa con‑
ceção das coisas. Nem todas as propriedades que são incluídas no conteúdo fleshed 
out de uma imagem são perceptíveis. Dá o exemplo de uma imagem que retrata 
um arcebispo, neste caso o realismo desta imagem dependerá das caraterísticas 
perceptíveis que associamos ao facto de se ser um arcebispo: as roupas, a orna‑
mentação... Segundo a sua exposição, uma imagem pode tanto ser realista como 
irrealista; dentro de um dado sistema23, uma imagem é realista se descrever 
realisticamente de modo suficiente um objeto e não descrever qualquer coisa 

20 Kulvicki. On Images, p. 213.
21 Ibid. p. 215 (as aspas são nossas).
22 Ibid. pp. 216, 217.
23 Ibid. p. 219.
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irrealisticamente; uma vez havendo uma descrição que é suficientemente realista 
(do ponto de vista percetivo), esta tem de apresentar, pelo menos, algumas das 
caraterísticas que as nossas concepções prévias atribuem a esse objeto. Isto é, por 
um lado não se coloca aqui a questão de saber quantas propriedades uma imagem 
tem de representar para ser realista, por outro lado, à medida que a nossa con‑
ceção das coisas se vai alterando, assim também se alterará a verificação do 
realismo de uma imagem. A veracidade, em suma, consiste na correspondência 
(em princípio percetiva) com a nossa conceção do que as coisas são, não com 
aquilo que verdadeiramente são. Assim, as imagens informam‑nos sobre parti‑
culares porque temos razões para crer que possuem geralmente o requisito da 
veracidade, dadas as suas caraterísticas estruturais.

Em Kulvicki, como acabámos de ver, a veracidade afere‑se relativamente à 
nossa conceção percetiva das coisas. Concordamos com esta correspondência, 
mas pensamos que a noção de “conceção percetiva das coisas” necessita de escla‑
recimentos. 

3.2 Imagem Fotográfica, Discriminação e Reconhecimento Percetivos

Defendemos neste texto que as imagens fotográficas são representações 
verídicas, que se enraízam, desde logo, na própria estrutura do nosso sistema 
percetivo, por um lado, e na sua relação com o mecanismo do aparelho 
fotográfico, por outro. Vimos, também, que a questão da não coincidência 
entre propriedades aparentes do objeto que foi descrito na imagem fotográ‑
fica, e as propriedades aparentes do objeto fotografado, é importante numa 
teoria da imagem fotográfica, não podendo ser tratada apenas como uma 
questão de grau. Demos como exemplo uma fotografia desfocada da Torre 
Eiffel. Sendo percetível apenas a sua configuração genérica, apesar dessa 
fotografia não representar corretamente todas as propriedades aparentes da 
Torres Eiffel, contará ou não como uma representação verídica? Que quan‑
tidade de informação seria necessária? É, assim, necessário repensar a teoria 
da representação verídica que se baseia na quantidade de informação, na 
riqueza de detalhes.

A relação entre sistema percetivo e mecanismo, que envolve o aparelho foto‑
gráfico, no contexto de uma representação verídica tem, desta forma, de ser 
abordada. Notámos que Walton menciona a correspondência entre o que perce‑
bemos e o modo como o mundo real é, isto é, a estrutura do processo percetivo 
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comporta analogias com a estrutura da realidade. Também Lopes24 refere que a 
estrutura do nosso sistema visual, que subjaz ao reconhecimento pictórico, assenta 
em sistemas não conceptuais, sendo estados percetivos experienciados pelo 
observador, que representam o mundo como possuindo propriedades, podendo 
despoletar respostas em termos de comportamento. Pensamos que embora estas 
menções estejam corretas, são menções que não são cabalmente analisadas pelos 
autores. Para nós são precisamente os elementos fundamentais para a correta 
compreensão da imagem fotográfica enquanto representação verídica. 

Vamos então articular o mecanismo fotográfico e representação verídica, 
partindo exatamente do sistema percetivo, analisando os processos cognitivos aí 
envolvidos no ver uma representação verídica.

O nosso sistema percetivo passa por um conjunto de processos, começando 
pela deteção, discriminação, até à identificação ou reconhecimento. No reconhe‑
cimento o estímulo visual atual é comparado com o conhecimento armazenado 
acerca do objeto. Já a deteção permite a saliência de um objeto relativamente ao 
seu contexto, no conjunto que se apresenta no nosso campo visual. “Embora um 
enorme número de diferentes tarefas dependa da visão, uma parte essencial da 
maioria dessas tarefas envolve selecionar objetos do seu ambiente. Podemos 
chamar a este processo deteção. Algumas tarefas requerem que avancemos um 
passo mais, distinguindo um objeto de outro. Podemos chamar a este segundo 
e mais refinado processo discriminação. Em ainda outras circunstâncias, sabemos 
exatamente o que um objeto particular é ou quem uma pessoa é. A este terceiro 
processo podemos chamar identificação. Para lidar com o ambiente com sucesso, 
as pessoas devem ser capazes de realizar todos os três processos rapidamente e 
com rigor: detectar, discriminar e identificar”25.

Outra propriedade relevante da visão é a tendência para agrupar informação 
em padrões organizados, daí resultando uma forma significante. Um estádio 

24 Lopes, Understanding Pictures, p. 141.
25 “Though an enormous number of quite different tasks depend on vision, a key part of most involves 
picking out objects from their surroundings. We can call this process detection. Some tasks require that we 
go a step further, distinguishing one object form another. We can call this second, more refined process 
discrimination. In still other circumstances, we must know exactly what a particular object is or a particu‑
lar person is. This third process we may call it identification. To deal with the environment successfully, 
people must be able to accomplish all three process rapidly and accurately: detect, discriminate and identify”. 
Sekuler, Robert & Blake, Randolph. Perception. McGraw‑Hill, 1994, p. 141.
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inicial da perceção visual começa com a informação local, através da deteção do 
contorno pelas células corticais. Esta informação fragmentária é reunida condu‑
zindo à discriminação do objeto. O que significa que, mesmo nestas fases iniciais 
da perceção visual, o cérebro agrupa caraterísticas locais da forma como o con‑
torno, comparando‑as com um perceito, no contexto do processo global de 
perceção. Esta comparação é, nesta fase, apenas uma discriminação e deteção, 
uma distinção de um objeto relativamente aos outros, permitindo, deste modo, 
a formação posterior de um perceito desse objeto. 

Se o cérebro não dispõe de informação suficiente, a partir dos estádios finais 
do processo da perceção visual, tende a agrupar a informação das caraterísticas 
iniciais numa forma, apesar dessa forma ser apenas despoletada por fragmentos. 
A aparência percetiva de um objeto varia consoante a sua disposição espacial, 
cor e profundidade. Senão vejamos: “Na visão existe uma forte tendência para 
agrupar pedaços de informação numa forma significativa, ainda que essa forma 
seja apenas vagamente sugerida pelos pedaços. [...] Este perceito deve resultar da 
síntese da informação sobre o contorno recolhida numa larga porção da imagem. 
Olhar apenas regiões locais da imagem, como fazem as células corticais, nunca 
levaria ao reconhecimento da cena e do objeto central nessa cena. Ao invés, vemos 
a cena e o objeto devido a uma comparação mais estendida, ou global, da infor‑
mação local sobre o contorno. Além de que o conhecimento sobre o que procu‑
rar simplifica dramaticamente a tarefa de nos apercebermos acerca do que 
estamos a olhar”26.

Com o reconhecimento adquirimos, percetivamente através da visão, conhe‑
cimento sobre o mundo que nos rodeia. Por conhecimento entendemos aqui a 
noção mais ampla das neurociências: informação que herdámos geneticamente 
ou obtemos através da experiência, num contexto adaptativo: “Precisamos de 
saber acerca das coisas para nos comportarmos e agirmos no mundo. Neste 

26 “In vision there is a strong tendency to group bits and pieces of information into a meaningful form, 
even when that form is only vaguely suggested by the bits and pieces. […] This percept must result from the 
synthesis of contour information gathered from over a large portion of the picture. Looking at only local 
regions of the picture, as cortical cells do, would never lead to recognition of the scene and the central object 
within that scene. Rather, we see the scene and the object because of some more widespread, or global, 
comparison of local contour information. Moreover, knowledge of what to look for dramatically simplifies 
the job of realizing what you are looking at”. Ibid. p. 136.
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sentido mais geral, o nosso conhecimento é toda a informação que herdámos 
geneticamente ou adquirimos através da experiência”27.

Contudo, num estádio seguinte a esta definição, há que acrescentar a cons‑
ciência; trata‑se da informação que herdámos ou adquirimos e da qual temos 
consciência. Ou seja, à identificação percetiva de um objeto segue‑se a formação 
consciente de um conceito do mesmo, e o seu nomear. A este nível, na neuro‑
biologia, quando se fala de consciência, fala‑se de conscious awareness, isto é, de 
uma perceção consciente. Fazemos um parêntese para salvaguardar que a articu‑
lação entre consciência e reconhecimento é objeto de disputa nestas áreas, havendo 
autores que situam a consciência ao nível do reconhecimento, enquanto que 
outros a situam no nomear. Semir Zeki, um dos neurocientistas mais proemi‑
nentes no estudo da perceção visual, e para quem o conhecimento implica a 
consciência, alerta exatamente para esse facto, aplicando‑o à visão da cor: “A visão 
da cor é um sistema para adquirir conhecimento acerca de certas propriedades 
físicas permanentes dos objetos, nomeadamente o seu refletir a luz em diferentes 
comprimentos de onda. O conhecimento não pode ser adquirido sem a cons‑
ciência. Podemos, deste modo, agora estender a nossa descrição e dizer que a 
consciência e a aquisição de conhecimento são caraterísticas de certas organiza‑
ções neuronais relativas à visão da cor”28.

Relembramos que, no contexto da nossa investigação, estamos a fundamentar 
a relação entre o mecanismo inerente ao aparelho fotográfico e a noção de ima‑
gem fotográfica, enquanto representação verídica, numa base percetiva. E essa 
base assenta, para nós, precisamente, na formação do perceito visual.

Semir Zeki, resume caraterísticas do nosso sistema visual que permitem a 
aquisição de conhecimento acerca do mundo que nos rodeia29:

27 “We need to know about things to behave and act in the world. In this most general sense, our knowle‑
dge is all the information that we have inherited genetically or learned through experience”. Eysenk, Michael 
& Keane, Mark. Cognitive Psychology: A Student’s Handbook. Hove: Psychology Press, 1995, p. 233.
28 “Colour vision is a system for acquiring knowledge about certain unchanging physical properties of 
objects, namely their reflectance for lights of different wavelengths. Knowledge cannot be acquired without 
consciousness. We can therefore now extend our description and say that consciousness and the acquisition 
of knowledge are features of certain neural organizations concerned with colour vision”. Zeki, Semir. A Vision 
of the Brain. Oxford: Blakwell, 1993, p. 344.
29 Ibid. pp. 355, 356.
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Em primeiro lugar, o cérebro tenta adquirir conhecimento acerca das proprie‑
dades invariantes e inalteráveis dos objetos e superfícies que fazem parte do nosso 
ambiente visual. Uma vez que esse ambiente visual está em constante alteração, 
só é possível a aquisição de conhecimento se essa mudança permanente for evi‑
tada. A especialização funcional do cérebro permite a concentração nas proprie‑
dades invariantes dos objetos e superfícies. Assim, existem várias áreas no córtex 
visual, cada uma especializada em determinadas propriedades como a disposição 
espacial, a cor, a profundidade e o movimento. Mas, as operações realizadas por 
cada uma das áreas têm de ser integradas para que se possa gerar uma imagem 
visual unificada no cérebro. As diferentes áreas comunicam entre si quando 
grupos de células de diferentes áreas são ativadas em sincronia temporal, origi‑
nando assim um perceito visual.

Relembramos que tomamos conhecimento em sentido amplo, já a este nível 
da formação do perceito, uma vez que é fundamental em termos do mecanismo 
adaptativo. Podemos compreender como se estabelece a relação entre conheci‑
mento, reconhecimento e consciência, recorrendo a um exemplo clínico frequen‑
temente mencionado: pacientes, cuja retina e nervos óticos são saudáveis, mas 
com lesões no córtex visual que resultaram em cegueira, detetam o movimento 
em resposta a estímulos, embora não estejam conscientes dessa deteção. Este 
fenómeno chama‑se Blindsight30, ou seja, embora o córtex visual tenha sofrido 
lesões, continua a fornecer informação visual que guia uma resposta motora. 
Fisiologicamente respondem a estímulos, e a resposta é adequada, em termos 
adaptativos, ao estímulo visual, e, se consciência for entendida como nomear, 
não estão conscientes de terem visto esse estímulo. Não conseguem nomear, nem, 
de seguida, descrever o estímulo.

A classificação de um estímulo no específico objeto que está a ser visto cons‑
titui, então, o conjunto de processos visuais que se denominam reconhecimento 
ou identificação. Implica estímulos sensoriais atuais, de uma parte, e a sua 
comparação com informação gerada por prévias experiências percetivas com esse 
objeto ou com objetos do mesmo tipo, de outra parte. Pressupõe uma classifica‑
ção com base em informação previamente armazenada, contudo, já não pressu‑
põe um nomear desse objeto. Os animais são capazes de reconhecer objetos: 
“Finalmente, o nomear não é necessariamente o produto final do processo de 

30 Ibid. p. 347.



63

Representações Visuais Descritivas, Imagens Fotográficas

reconhecimento; os animais não possuindo a faculdade da linguagem podem, 
ainda assim, reconhecer os objetos visualmente. O produto final importante é a 
capacidade para obter informação associada com um objeto, ou uma classe de 
objetos que não é aparente na própria imagem. O nome de um objeto é um 
exemplo dessa informação ‘invisível’, mas, claro, não o único exemplo”31.

O conhecimento, através do reconhecimento, permite a categorização da 
informação adquirida percetivamente em entidades identificáveis. Num outro 
nível ainda, o conhecimento fornece um contexto abrangente para a integração 
da informação adquirida sensorialmente. Surgem então as expetativas que 
influenciam o sistema percetivo.

Ver é, então, um processo adaptativo: “Ao invés de experienciarmos uma con‑
glomeração de contornos desconexos espalhados ao longo do campo visual, vemos 
contornos organizados em objetos completos cuja forma e tamanho permanecem 
constantes. Esta organização na perceção espelha a organização dos objetos reais 
tal como existem presentemente. A correspondência entre a experiência percetiva 
e os objetos representados na experiência não é acidental. Afinal, o sistema visual 
evoluiu com um objetivo, nomeadamente para nos informar acerca dos objetos 
com os quais necessitamos de interagir”32. A nossa experiência percetiva permite‑nos 
uma relação estável com o nosso ambiente; assegura que o modo como percebemos 
corresponde à organização do que é percebido.

Depois deste enraizar nos processos neurofisiológicos do nosso sistema percetivo, 
que nos permitem reconhecer um objeto, qual a sua relação com a imagem foto‑
gráfica, tida como uma representação verídica, e qual o seu valor epistémico? 

Na imagem fotográfica, a conexão com o objeto que é fotografado é baseada 
em elementos comuns, relativos aos processos da formação da imagem, e ao nosso 

31 “Finally, naming is not necessarily the end product of the recognition process: animals lacking the 
language faculty can still recognize objects visually. The important end product is the ability to retrieve 
information associated with an object, or a class of objects, that is not apparent in the image itself. An object’s 
name is an example of such ‘invisible’ information, but, of course, not the only example”. Ullman, Shimon. 
High‑Level Vision: Object Recognition and Visual Cognition. Cambridge: MIT Press, 1997, pp. 1‑12.
32 “Rather than experiencing a conglomeration of unconnected contours scattered throughout the field of 
view, we see these contours organized into whole objects whose size and shapes remain constant. This 
organization in perception mirrors the organization of real objects as they actually exist. The correspondence 
between perceptual experience and the objects represented in that experience is not accidental. After all, 
the visual system did evolve for a purpose, namely, to inform one about the objects which we needs to 
interact with”. Sekuler & Blake. Perception, p. 139.
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sistema percetivo. A estrutura da lente imita a estrutura do olho, simulando‑o. 
O modo como percebemos nas imagens fotográficas está então relacionado com 
as convicções que formamos acerca delas. Na imagem fotográfica, a correspon‑
dência base entre a experiência percetiva e os objetos representados nessa expe‑
riência mantém‑se pela analogia do mecanismo do aparelho fotográfico com o 
nosso sistema percetivo. Deste modo, o observador sente familiaridade relativa‑
mente ao que é percebido na imagem fotográfica.

O objeto descrito na imagem fotográfica é um objeto puramente visual, autó‑
nomo relativamente ao objeto do mundo físico que foi fotografado e é descrito 
na imagem, e a depiction da imagem fotográfica, enquanto objeto visual, é formado 
por um conjunto de caraterísticas percetivas que correspondem pelo menos a 
algumas caraterísticas do objeto fotografado. Esta correspondência é independente 
porque é fundada, não numa representação simbólica ou mimesis, mas na seme‑
lhança dos processos fisiológicos constitutivos da perceção e nos processos 
mecânicos da imagem fotográfica. A relação entre a abertura e a estrutura da 
lente é o eixo base, a partir do qual é construído o aparelho mecânico.

A descrição visual da imagem fotográfica envolve um conjunto de caraterísti‑
cas relativas à aparência percetiva do objeto do mundo físico que foi fotografado, 
mas a coincidência não tem de ser completa, exatamente a mesma. Nas imagens 
fotográficas pode verificar‑se apenas uma coincidência suficiente entre as cara‑
terísticas locais, permitindo a formação do perceito do objeto fotografado. Uma 
imagem fotográfica, que é uma representação verídica, é assim aquela na qual as 
caraterísticas percetivas do objeto descrito na imagem correspondem às carate‑
rísticas do objeto do mundo físico que foi fotografado, em termos de permitir a 
formação do perceito do objeto fotografado. 

A representação típica de uma imagem fotográfica não abrange todas as cara‑
terísticas que são comuns ao nosso sistema percetivo. Desde logo existem dife‑
renças quanto à representação da espacialidade. As relações espaciais descritas 
na imagem fotográfica não correspondem às relações espaciais dinâmicas dos 
objetos do mundo físico tridimensional, isto porque a imagem fotográfica é uma 
representação estática bidimensional. Ou seja, posso retirar informação relati‑
vamente à disposição dos objetos representados, mas não posso retirar informa‑
ção relativa à complexidade das suas relações espaciais. Das imagens fotográficas 
a preto e branco também podemos retirar informação, mas não a relativa às 
caraterísticas cromáticas dos correspondentes objetos que foram representados. 
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Assim, a representação de uma imagem fotográfica não permite a aquisição de 
convicções verdadeiras acerca do que é descrito na imagem, porque assenta numa 
analogia com o nosso sistema percetivo, que é parcelar relativamente a elementos 
dinâmicos da perceção e outras caraterísticas que são determinantes para a for‑
mulação de convicções verdadeiras relativamente ao que nos rodeia. Já disposi‑
tivos como telescópios ou binóculos funcionam como próteses relativamente ao 
nosso sistema percetivo, originando representações verdadeiras.

A imagem fotográfica permite, sim, a formulação de representações verídicas 
acerca do que nos rodeia, formula apenas um juízo acerca do perceito do objeto 
que foi representado, não formula juízos acerca do conjunto das caraterísticas 
determinantes desse objeto. Na imagem fotográfica, a representação assenta numa 
relação causal que lhe confere a característica da objetividade, mas é parcelar 
relativamente a outras caraterísticas determinantes do modelo que lhe serve de 
referência para a aferição do seu valor epistémico, em termos de se poder falar 
em aquisição de convicções verdadeiras. Contudo, ao permitir a formação do 
perceito do objeto fotografado, a imagem fotográfica é, nessa medida, uma 
representação verídica desse objeto.

Nesta acepção, interligamos fundamentalmente veracidade e reconhecimento. 
Veracidade assenta apenas num reconhecimento e, inversamente, reconhecimento 
implica a veracidade. Isto porque, como vimos, a perceção é um processo adaptativo, 
o reconhecimento permite‑nos adquirir conhecimento e assim uma relação estável 
com o mundo físico que nos rodeia. A aquisição de conhecimento verifica‑se, deste 
modo, já a um nível inicial do processo percetivo, antes de um nível concetual. Ao 
classificarmos um estímulo no específico objeto que está a ser visto, lidamos com 
estímulos sensoriais atuais, comparando‑os com informação gerada por prévias 
experiências percetivas relativas a esse objeto ou a objetos do mesmo tipo. Esta clas‑
sificação, de natureza adaptativa, recorrendo a informação previamente armazenada, 
é tomada por nós, neste contexto, precisamente, já como conhecimento.

Porém, na nossa espécie, e em pessoas sem lesões clínicas ao nível do córtex, 
o reconhecimento está indissociavelmente ligado ao nomear, à linguagem. Refe‑
rimos que o conhecimento, através do reconhecimento, permite a categorização 
da informação adquirida percetivamente em entidades identificáveis. Este nível, 
ao fornecer um contexto abrangente para a integração da informação adquirida 
sensorialmente, permite não apenas desenvolver comportamentos condicionados, 
como acontece com os animais em geral, mas também, e por via do mecanismo 
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da linguagem, outro tipo de comportamentos que assentam, a partir da memó‑
ria, em expetativas. E temos então essas expetativas a influenciar a própria 
categorização da informação ao nível da identificação das entidades, o próprio 
sistema percetivo. Ou seja, as expetativas são um elemento importante que, 
embora não constituam em si conhecimento, o determinam.
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O termo agrupamento presente neste trabalho se refere ao modo como os 
segmentos fraseológicos passaram a ser conhecidos, principalmente após a publi‑
cação do The Rhythmic Structure of Music, de Grosvenor Cooper e Leonard B. 
Meyer, na década de 1960. A terminologia foi adotada em outras publicações 
posteriores, principalmente nos Estados Unidos, e tem se consolidado, ao menos 
em língua inglesa. Este artigo dedica‑se a apresentar alguns pressupostos básicos 
para a análise da música polifônica imitativa ao adicionar ao termo agrupamento 
os adjetivos “sonoro” e “pleno” e tem por objetivo indicar e definir algumas 
ferramentas analíticas que sejam operacionais quando dirigidas à simultaneidade 
polifônica, notadamente a imitativa. A utilização do termo agrupamento Sonoro 
Pleno objetiva evitar a conotação de segmentos lineares presente nos termos 
tradicionais da fraseologia, tais como figura, inciso, frase, período e seção e sua 
definição busca integrar a complexidade textural das relações entre alturas, 
métricas e durações dos componentes que integram uma composição polifônica. 

A concentração deste estudo se forma em torno do repertório polifônico imi‑
tativo do século XVI para o qual há poucos estudos relacionados à teoria dos 
agrupamentos que sejam operacionais quando se necessita analisar este tipo de 
composição. Esta carência é ainda mais notável quando o repertório em análise 
é instrumental, que inclui o Ricercar, a Canzona, o Capricho, a Fantasia e a 
Tocata, formas nas quais a segmentação dos agrupamentos é dificultada pela 
ausência do texto. Ao final deste trabalho empregam‑se algumas possibilidades 
de segmentação dos Agrupamentos Sonoros Plenos para análise do Recercare 
decimo a tre voci, de Adrian Willaert. 

Na polifonia imitativa vocal do século XVI o texto tem um papel normativo 
quanto à definição dos agrupamentos e o elemento sonoro inicialmente justifica‑se 
a partir do sentido sintático e etimológico das palavras; em seguida, no entanto, a 
configuração musical assumida pelo agrupamento sonoro adquire uma projeção 
diversa da palavra falada e assume uma proporção métrica e duracional numa pers‑
petiva textural ou tímbrica ausente nos fonemas que compõem a frase literária.

* Coordenador do Programa de Pós‑Graduação em Música, Instituto das Artes, Universidade Estadual de São 
Paulo, Brasil
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Como um pequeno exemplo desta relação complexa entre texto e música trans‑
creve‑se na figura abaixo (Fig. 1) os compassos finais do moteto “Abasalon, fili mi”, 
em que Josquin des Prez emprega um procedimento imitativo estrito. O texto do 
moteto se refere à passagem bíblica (Samuel, 2) em que David recebe a notícia da 
morte do filho, e inimigo, Absalon. O texto do moteto de Josquin corresponde ao 
lamento trágico de David e manifesta a intensa relação entre o significado das 
palavras descendam e infernum e o tratamento musical do texto na forma de arpe‑
jos que partem da quinta para a fundamental, tomando como referência as con‑
venções da grafia musical numa progressão de “cima para baixo”. Texto e música 
estão aqui em perfeita fusão, cujo ponto de partida se dá no momento em que se 
instaura a contiguidade entre palavra e sua conformação musical. 

Fig. 1. Moteto “Absalon, fili mi” (fragmento final) – Josquin des Prez.
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A nova dimensão que surge do processo de musicalização polifônica e imitativa 
do texto do moteto é agora essencialmente musical e se define por vários aspec‑
tos que se remetem diretamente às bases do objeto de estudo descrito neste artigo. 
No fragmento musical do moteto de Josquin (Fig. 1), a utilização do procedimento 
imitativo cria naturalmente um fator relacional entre figuras distribuídas equi‑
libradamente pelas quatro vozes. A textura polifônica por pontos de imitação 
abre um espaço virtualmente tridimensional e pleno de variedade de relações 
intervalares e duracionais entre as vozes originadas pela simultaneidade. Nesse 
tipo de textura ocorrem conformações verticais e oblíquas definidas pela inci‑
dência de intervalos ou formações de acordes cuja ressonância é ampliada pelas 
defasagens rítmicas das imitações à oitava e à quinta. Uma resultante deste 
processo é a diversidade de níveis de densidade multivocais e rítmicas e que 
definem os contornos dos agrupamentos de modo muito mais abrangente e 
musical do que os critérios sintáticos lineares. 

Na Fig. 1, que corresponde a uma transcrição moderna1, observa‑se que do 
ponto de vista estritamente fraseológico a música acompanha a frase correspon‑
dente a sed descendam in infernum plorans, dividindo‑a em três agrupamentos 
menores. Os dois primeiros correspondem ao padrão melódico em arpejos já 
citados e aplicados respectivamente às expressões sed descendam e in infernum. 
O terceiro corresponde a uma nova configuração textural, melódica e harmônica 
para o verbo plorans. Acusticamente o procedimento imitativo cria, por sua 
própria natureza relacional entre as vozes, ao menos dois tipos de resultantes: a 
primeira, de reforço de ressonância, quando da imitação à oitava e com resposta 
imediata como um stretto (com as duplas Superius e Tenor, Bassus e Altus); a 
segunda, quando as quatro vozes imbricam os acordes arpejados (sibM–mibM–
labM–rebM). 

Nos dois fragmentos transcritos em seguida (Fig. 2 e Fig. 3), as barras de 
compasso presentes na edição utilizada foram retiradas não apenas por um pro‑
cedimento historicamente mais adequado quanto à grafia da época da compo‑
sição, mas, para evidenciar com maior clareza a idéia da defasagem com função 
de ressonância, no primeiro caso, e quanto à imbricação dos arpejos, no segundo:

1 Greenberg, Noah e Maynard, Paul. An Anthology of Early Renaissance Music. Nova York: W. W. Norton, 
1975.
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Fig. 2. Transcrição reduzida da imitação à oitava entre superius e tenor do fragmento do moteto “Absalon, 
fili mi” (fragmento final) – Josquin des Prez.

A imitação à oitava destacada na Fig. 3 não causa somente ressonância como 
se fosse um eco artificial, mas também pelos intervalos harmônicos que esta 
defasagem produz (quatro décimas, quatro oitavas e uma quinta) com tempos 
diferentes de permanência real (sem contar o tempo variável da ressonância 
natural do local). Numa livre apropriação conceitual de fundamentos da acústica 
pode‑se observar que cada voz representa um processo ondulatório em que a 
primeira voz (tenor) corresponde a 1f e a que imita à oitava, 2f. Em razão da 
defasagem temporal ocorre também uma interferência relacionada à diferença 
de ângulo de fase, que tem como consequência o reforço harmônico de alguns 
intervalos já citados. 

Na Fig. 3 a transcrição reduzida destaca a imitação à quinta, em que os acor‑
des formados pelos arpejos se imbricam criando a progressão que percorre uma 
parte do ciclo de quintas e prepara a cadência final.

Fig. 3. Transcrição reduzida da imitação à quinta entre superius e bassus do moteto “Absalon, fili mi” (frag‑
mento final) – Josquin des Prez.

Considerando o fragmento na sua integridade polifônica, somam‑se as resso‑
nâncias das imitações à oitava e à quinta, e o resultado é uma textura rica de 
acordes sobrepostos e defasados a progredir lentamente. 
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Quando as vozes cantam a expressão correspondente a sed descendam in infer‑
num, cada linha isoladamente apresenta dois pequenos agrupamentos: um para 
sed descendam e outro para in infernum. Isto se dá porque musicalmente ocorre 
uma repetição transposta, separada por pausa, mas quando todo o complexo 
textural entra em ação, há um só agrupamento em que até a pausa que separa os 
dois elementos sintáticos do texto desaparece em função dos imbricamentos. O 
resultado é uma progressão harmônica que se desenvolve sem interrupção. Na 
música para a última palavra do texto, plorans, ocorre um arrefecimento da 
complexidade polifônica e relacional. Apenas o superius e o altus trabalham em 
contraponto, agora não mais imitativo, enquanto as demais vozes em notas 
longas pontuam a cadência final. Toda a passagem musical correspondente ao 
texto sed descendam in infernum define‑se pelo lento deslizar contínuo, que parte 
de uma organização de frequências progredindo do agudo para o grave. Inicial‑
mente o movimento é homogêneo, causado por um esquema relacional de 
figuras em perfeita simetria, mas para o plorans final, Josquin muda a densidade 
textural e a música arrefece até desaparecer.

Aspectos da Tradição Analítica dos Agrupamentos Fraseológicos
A conceituação dos agrupamentos fraseológicos tem uma longa tradição nos 

estudos teóricos e analíticos, mas os tratados tradicionais relacionados à teoria 
dos agrupamentos e de estruturas formais, desde os mais antigos como os de 
Goetchius, Bas, Riemann, Schoenberg, Réti, até os mais recentes como Cooper 
e Meyer, Douglass Green, Lerdahl e Jackendoff e Temperley, dirigem‑se funda‑
mentalmente ao repertório homofônico da tradição maior‑menor. Nesses estudos 
os agrupamentos se definem quase exclusivamente como unidades melódicas e 
tornam‑se pouco eficazes ou inadequados quando aplicados à estrutura multi‑
vocal da música polifônica, na qual os elementos melódicos interagem na simul‑
taneidade ao produzir entre si defasagens métricas, rítmicas e variedade de 
relações intervalares. 

Nesses tratados, é possível identificar diferentes enfoques na conceituação dos 
agrupamentos. Cooper e Meyer, na influente publicação The Rhythmic Structure 
of Music2, conceituam agrupamento tendo por base os pés da poesia clássica num 

2 Cooper, Grosvenor e Meyer, Leonard B. The Rhythmic Structure of Music. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1960.
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contexto basicamente rítmico e estabelecem o critério dos “níveis arquitetônicos” 
que vai incorporando desde unidades mínimas de agrupamento (inciso) até 
grandes seções. Schoenberg, em Fundamentos da Composição Musical (publicado 
postumamente em 1967 e escrito entre 1937 e 1948)3 e seu manuscrito teórico 
incompleto, “Zusammenhang, Kontrapunkt, Instrumentation, Formenlehre”, 
traduzido, comentado e editado em 1994 por Severine Neff e Charlotte Cross4, 
entende os elementos básicos da fraseologia e especificamente sua teoria da 
“variação em desenvolvimento” como geradores de lógica, coerência e compreen‑
sibilidade do discurso musical. Douglass Green, em seu Form in Tonal Music5, 
busca uma maior integração entre o que denomina “desenho” (ritmo, cadência, 
timbre, textura e tempo) e “estrutura harmônica”, responsável pela organização 
harmônica da peça. Temperley, “End‑accented Phrases: An Analytical Explora‑
tion”6, influenciado por Cooper e Meyer e Lerdhal e Jackendoff, desenvolve, a 
partir de uma perspetiva cognitiva, uma diferenciação entre frases de acento 
inicial e frases de acento final, rediscutindo alguns dos pressupostos fraseológicos 
de Riemann.

As limitações da definição exclusivamente linear dos agrupamentos, mesmo 
relativamente ao repertório homofônico e tonal, também têm sido notadas em 
trabalhos mais recentes como o de David Temperley, The Cognition of Basic 
Musical Structures7, quando comenta, no capítulo dedicado a estruturas poli‑
fônicas, o trabalho de Lerdahl e Jackendoff, A Generative Theory of Tonal Music8. 
Nessa publicação, os autores propõem uma teoria de agrupamento adequada à 
complexidade da música da “prática comum”. No entanto, Temperley nota 
também uma limitação textural na conceituação adotada por estes autores, 
concluindo que a teoria de Lerdahl e Jackendoff acomoda‑se apenas à música 
homofônica “em que uma única estrutura de agrupamento aplica‑se a uma tex‑

3 Schoenberg, Arnold. Fundamentos da composição musical (tr. Eduardo Seincman). São Paulo: Edusp, 
1991.
4 Schoenberg, Arnold. Coherence, Counterpoint, Instrumentation, Instruction in Form (edição, tradução e 
introdução de Severine Neff e Charlotte Cross). Lincoln: University of Nebraska Press, 1993.
5 Green, Douglass M. Form in Tonal Music: An Introduction to Analysis. Fort Worth: Harcourt Brace 
Jovanovich College Publishers, 1979.
6 Temperley, David. “End‑Accented Phrases: An Analytical Exploration”, in: Journal of Music Theory, vol. 
47, n.º 1 (Spring, 2003), pp. 125‑54.
7 Temperley, David. The Cognition of Basic Musical Structures. Cambridge, MA: The MIT Press, 2001.
8 Lerdahl, Fred e Jackendoff, Ray. A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge, MA: The MIT Press, 
1983.
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tura completa”. Temperley prossegue afirmando ser a teoria de Lerdahl e Jacken‑
doff convincente “para coisas como corais de Bach”, mas nota problemas 
analíticos quando aplicada “à maioria do repertório”. O ponto mais destacado 
da avaliação de Temperley é que em muitas composições “percebe‑se que as 
diferentes partes da textura demandam agrupamentos com limites diferenciados”, 
algo discernível até mesmo em obras aparentemente homofônicas, nas quais a 
melodia pode estar defasada do acompanhamento, ou comportando agrupamen‑
tos diferentes. Temperley observa, ainda, que “esses problemas se multiplicam 
na música altamente contrapontística, tais como nas fugas”9. As objeções de 
Temperley e algumas soluções que propõe em seu próprio trabalho, tais como a 
possibilidade de que agrupamentos em texturas com maior independência de 
seus componentes possam ter limites não exatamente verticais, são importantes 
referências teóricas indicam alguns caminhos para a análise de agrupamentos 
em texturas polifônicas. 

O conceito de Agrupamento Sonoro Pleno que se propõe neste trabalho procura 
evidenciar toda a complexidade sonora presente em agrupamentos em obras poli‑
fônicas imitativas, complexidade assim criada pela inter‑relação oblíqua, vertical e 
paralela de seus componentes. Para análise dos agrupamentos nesta perspetiva se 
utiliza algumas referências terminológicas presentes no estudo sobre textura de 
Wallace Berry presente na sua obra Structural Functions in Music10.

Referências Teóricas Morfológicas para o Repertório Polifônico Imitativo
Considerando as obras polifônicas imitativas há estudos acadêmicos com vários 

enfoques para análise do repertório, mas poucos em que se discute diretamente a 
questão morfológica aplicada à polifonia. Entre estes estudos está o de Glen E. Ethier 
em seu A Methodology for the Analysis of Melodic Accent in Renaissance Sacred Popli‑
phony, publicado em 1996. Nesta obra o autor nota a carência de pesquisas na área: 

“se considerarmos a questão de como interagem as partes vocais individuais na com‑
posição polifônica da Renascença para criar coerência para o movimento como um todo, 
nós descobrimos que não há ferramentas disponíveis para sustentar tal tarefa”11. 

9 Temperley. The Cognition of Basic Musical Structures, p. 63.
10 Berry, Wallace. Structural Functions in Music. Nova York: Dover, 1987.
11 Ethier, Glen E. A Methodology for the Analysis of Melodic Accent in Renaissance Sacred Popliphony. Van‑
couver: The University of British Columbia, 1996, p. ii. Disponível em http://circle.ubc.ca/handle/2429/4836.



74

Marcos Pupo Nogueira

O trabalho de Ethier converge em parte para uma perspetiva semelhante à 
exposta aqui neste trabalho, pois considera fundamental para a conceituação e 
análise da forma a interação de todos os componentes polifônicos, ou seja, a 
totalidade do tecido contrapontístico. A estratégia analítica de Ethier se baseia 
na perceção de uma tipologia de acentos relevantes para o repertório do Renas‑
cimento: acentos duracionais, de salto, de contorno, de cadências e acentos iniciais 
(acentos de ataque ou entrada). Seu método consiste em criar um quadro hierar‑
quizado, dos acentos mais fortes aos mais fracos, localizados nas melodias indi‑
viduais de missas de cantus firmus da segunda metade do século XVI, a três e 
quatro vozes. Tal quadro hierarquizado serve como base para estudar “as estru‑
turas das vozes independentes e suas interações enquanto elementos espaço/
tempo capazes da criação de modelos formais, rítmicos e classes de altura”12. 
Metodologicamente, a opção de Ethier, após procedimentos analíticos realizados, 
é “revelar processos normativos formais de classes de altura (pitch class) em algu‑
mas composições da Renascença”13. 

Neste trabalho os objetivos são algo semelhantes aos de Ethier, divergindo, 
porém, quanto à delimitação do objeto, ao incluir a polifonia imitativa instru‑
mental e, do ponto de vista metodológico, quanto à qualificação da relação entre 
as vozes, ao propor que os agrupamentos sonoros plenos sejam estudados, em 
princípio, de modo autônomo em relação à perspetiva harmônica. Priorizam‑se, 
assim, a materialidade sonora e a definição do espaço de alturas (escalas, modos 
e hexacordes) para a criação dos critérios de segmentação dos agrupamentos e 
determinação dos graus de precisão de sua delimitação. Este último aspecto é 
fundamental porque boa parte do repertório polifônico dos séculos XV e XVI 
é formada por composições em geral contínuas e sem pontos aparentes de seg‑
mentação. A intrincada e densa simultaneidade presente no repertório polifônico 
imitativo é o grande desafio imposto à análise da forma e de seus agrupamentos. 
Considera‑se que um caminho possível para tal desafio seja considerar como 
ponto de partida o estudo das relações motívicas surgidas nos pontos de imitação 
e na elaboração dos sujeitos. 

Quanto à fundamentação teórica da questão motívica e temática, propõem‑se 
os conceitos tradicionais da teoria tematicista, presentes em obras tais como as 

12 Ibid.
13 Ibid.
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de Schoenberg, Fundamentos da Composição Musical (1991) e Coherence, Coun‑
terpoint, Instrumentation, Instruction in Form (1993), Réti14, Rufer15 (1954) e 
Godt16, e os conceitos correspondentes presentes em tratados do século XVI, 
como o de Zarlino, Le Institutioni Harmoniche (1558)17, e o de Thomas Morley, 
Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke (1597)18, em que se apresentam 
definições pioneiras para os termos tema, sujeito (soggetto), punto e ponto de 
imitação.

Outra referência que também tem por objetivo o estudo sistemático da estru‑
tura formal da música polifônica imitativa do século XVI é uma tese publicada 
em 2009, sob o título “New Theories for Old Music: An Analysis of Lamentations 
Settings by Thomas Tallis and Willian Byrd”, de Enoch Jacobus. Seu caminho 
é traçado a partir da constatação de que a música polifônica imitativa desse 
período “oferece notáveis indicações acerca da localização das notas estruturais”. 
Explica que as “notas estruturais tendem a ocorrer no início e fim das frases”, 
mas como estas frases não são simultâneas, as notas estruturais podem estar 
“obscurecidas na textura, particularmente nas vozes internas”. Jacobus parece 
reconhecer a importância de se revelar em meio à textura polifônica imitativa 
uma estrutura oculta definida pelas “notas estruturais”. Em função desta pers‑
petiva, seu método para discernir as frases procura definir com muita clareza os 
significados de “entrada” e “pontos de imitação”, processo que se mostrou bastante 
útil para a fundamentação teórica do conceito de agrupamento sonoro pleno e 
sua aplicação na análise do Ricercar de Willaert presente mais à frente. Para a 
localização das frases Jacobus recorre ao texto, que “na maioria das vezes cumpre 
o papel principal na organização da música”. Como no texto das obras sacras 
que analisa “frequentemente uma idéia completa ou linha é quebrada em sub‑fra‑
ses”, Jacobus confere também às palavras a grande complexidade da estrutura 
fraseológica que surge do tratamento musical do texto na polifonia imitativa. 
Um segmento de frase pode ser repetido “antes da continuação para a próxima 

14 Réti, Rudolf. Thematic Process in Music. Nova York: MacMillan, 1951.
15 Rufer, Josef. Composition with Twelve Notes. Londres: Rockliff, 1954.
16 Godt, Irving. “Motivic Integration in Josquin’s Motets”, in: Journal of Music Theory, vol. 21, n.º 2 (1977), 
pp. 264‑92.
17 Zarlino, Gioseffo. The Art of Counterpoint: Part Three of Le Institutioni Harmoniche (tr. Guy A. Marco 
e Claude V. Palisca). Nova York: W. W. Norton, 1976.
18 Morley, Thomas. A Plain & Easy Introduction to Practical Music (edição de Alec Harman e introdução 
de Thurston Dart). Nova York: W. W. Norton, 1973.
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sub‑frase” e ocorre também a sobreposição dos elementos fraseológicos e o sur‑
gimento de várias “cadências menos definidas”, fatores que concorrem para a 
complexidade textural, completa o autor19. 

Há também vários trabalhos que, mesmo indiretamente, abordam questões 
relevantes para o estudo dos agrupamentos na música polifônica. Dois deles: o 
de Benito Rivera, “Finding the Soggetto in Willaert’s Free Imitative Counterpoint: 
A Step in Modal Analysis”20; e o de Irving Godt, “Motivic Integration in Josquin’s 
Motets”. Ambos dedicam‑se à análise de obras polifônicas do século XVI em 
imitação livre, ou seja, sem cantus prius factus. Em composições desse tipo a 
localização dos sujeitos exige maior cuidado na distinção do material temático 
(motivos e suas transformações). A questão principal nesse tipo de repertório é 
a ausência de um cantus firmus reconhecido e claramente identificável ao longo 
da obra. Os dois estudos abordam aspectos fundamentais da análise formal na 
polifonia imitativa do século XVI: a localização do material temático e a deter‑
minação de como é trabalhado ao longo da composição. Rivera adverte que os 
sujeitos nesse tipo de composição não são melodias familiares e nem apresenta‑
dos em evidentes imitações canônicas. O estudo, que também tem como objeto 
determinar a relação entre a estrutura melódica do sujeito e determinação do 
modo, prossegue indicando que os sujeitos são “recém‑compostos, divididos em 
frases separadas, dispersos, e, é preciso dizer, soterrados na densa complexidade 
polifônica”. A conclusão de Rivera é de que os sujeitos devem ser “trazidos à 
superfície por meio de cuidadosa análise”21. Trazer os sujeitos “à superfície” desde 
a “densa complexidade polifônica”, como propõe Rivera, significa localizar, 
classificar e comparar os elementos da rede de relações motívicas que os compo‑
nentes texturais estabelecem na polifonia imitativa. O texto de Rivera aponta 
que para formular uma convincente morfologia da música polifônica de qualquer 
tipo, especialmente da imitativa, é condição básica possuir ferramentas analíticas 
que levem em consideração as relações temáticas, métricas, rítmicas e de espaço 
tonal entre todos os componentes texturais. Tal perspetiva lucidamente sugerida 

19 Jacobus, Enoch. “New Theories for Old Music: An Analysis of Lamentations Settings by Thomas Tallis 
and Willian Byrd”. Dissertação (ISBN 9780549806202). Louisville: University of Louisville, 2009, pp. 19‑21.
20 Rivera, Benito. “Finding the Soggetto in Willaert’s Free Imitative Counterpoint: A Step in Modal 
Analysis”, in: Hatch, Christopher e Bernstein, David W. (eds.), Music Theory and The Exploration of The 
Past. Chicago: The University of Chicago Press, 1993, pp. 73‑102.
21 Ibid. p. 74.
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por Rivera é uma das referências com a qual se busca dialogar e refletir neste 
processo de definição do conceito de Agrupamento Sonoro Pleno.

O artigo de Irving Godt é anterior ao de Rivera em quase duas décadas e, por 
sua vez, remete a uma preocupação quanto à coerência estrutural da forma e, 
especialmente, da coerência temática, aspecto muito discutido nos estudos ana‑
líticos e teóricos dos anos 1970 e que o autor transporta para o repertório sacro 
do Renascimento. O pesquisador realiza inicialmente uma identificação minuciosa 
de figuras temáticas, às quais denomina como motivos, a partir da frase inicial 
do moteto “Benedicite omnia opera Domini Domino”, de Josquin des Prez, e 
afirma: “as implicações temáticas desta introdução parecem gerar a maioria dos 
motivos mais importantes da composição”. Godt se refere muito pouco a questões 
contrapontísticas e se concentra mais exatamente em destacar uma denominada 
integração motívica presente nos dois motetos de Josquin analisados no artigo. 
Segundo Godt, a análise dos motetos compostos sem cantus firmus indica que 
Josquin “pode ter usado a técnica da integração temática ou motívica de forma 
não fundamentalmente diversa dos processos temáticos (de períodos históricos) 
posteriores”22. De modo geral, esta apreciação analítica, embora bastante eficaz 
do ponto vista metodológico, está mais interessada em localizar as origens dos 
procedimentos da integração temática empregados em outros períodos históricos 
e estilísticos, aqueles diretamente relacionados à música tonal. Em seu artigo, 
Godt avalia este processo em algumas obras sacras do século XVI como um 
direcionamento à integração temática. Quanto a este ponto, Godt procede de 
modo semelhante ao de Rudof Réti em The Thematic Process in Music. Réti 
também associa as técnicas de desenvolvimento da integração temática na música 
europeia do século XIX como um processo originado da linearização da com‑
posição polifônica imitativa23. Historicamente, Réti localiza a origem desse 
processo na música polifônica imitativa, principalmente quanto às obras sacras 
produzidas nas últimas décadas do século XVI, período que o autor considera 
de apogeu do estilo contrapontístico, principalmente nas missas e motetos de 
Palestrina e Orlando di Lasso. Segundo Réti, em consequência dos processos 
imitativos empregados nessas obras — oriundos dos desdobramentos da tradição 
franco‑flamenga —, as relações temáticas são extremamente explícitas, pois um 

22 Godt. “Motivic Integration”, p. 264.
23 Réti. Thematic Process, pp. 57‑58.
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padrão melódico do sujeito ou de um ponto de imitação numa voz era imitado 
imediatamente por outra em meio a uma textura claramente polifônica. Durante 
o período clássico/romântico, ou na “era da genuína transformação temática”, 
como prefere o próprio teórico, as relações temáticas no “estilo sinfônico avan‑
çado” já não seriam assim tão diretas e a habilidade do compositor de formar 
um tema a partir de um precedente precisa ser mais efetiva e sutil, pois pouco 
da semelhança exterior entre dois temas deve ser reconhecível, preservando, no 
entanto, a identidade na essência. Desse modo tornava‑se necessário o “empenho 
do compositor não para enfatizar a identidade (temática), mas ocultá‑la”24. Embora 
o enfoque evolutivo presente tanto no artigo de Godt quanto na teoria de Réti 
seja, sob vários aspectos dificilmente defensável, o conceito de transformações 
temáticas, devidamente contextualizado historicamente, torna‑se uma ferramenta 
útil para a análise da forma no repertório polifônico imitativo do século XVI. 

Quanto à questão motívica associada à polifonia imitativa cabe citar um con‑
ceito desenvolvido por Joshua Rifkin em 1997, denominado “motivicidade” e 
que se define a partir da densidade com que figuras consideradas diastematica‑
mente e ritmicamente permeiam o tecido polifônico de boa parte da música dos 
séculos XV e XVI, principalmente na de Josquin, Mouton e mais à frente na 
obra de Willaert. Rifkin, musicólogo e intérprete de música renascentista, entende 
que ao contrário do que ocorre com a música da prática maior‑menor do século 
XVIII e XIX, o conceito de motivo na música do séculos XV e XVI (“motivici‑
dade”) é mais “fixo”, ou seja, menos sujeito a processo deliberado de construção 
e transformação temática e pode surgir em meio a um longo arco melódico. 
Rifkin avalia que motivicidade está, em primeiro lugar, relacionada ao processo 
imitativo da polifonia em que uma idéia se consolida “através da repetição, tanto 
dentro de uma simples voz ou projetada entre diversas vozes”25. A perspetiva que 
o conceito de “motivicidade” sugere, mesmo que de modo incipiente no artigo 
de Rifkin, que a análise morfológica da polifonia imitativa do século XVI só é 
possível a partir da sua realidade textural e temática, algo que este presente 
trabalho busca indicar alguns fundamentos.

24 Ibid.
25 Rifkin, Joshua. “Miracles, Motivicity, and Mannerism: Adrian Willaert’s Videns Dominus flentes sorores 
Lazari”, in: Pesce, Dolores (ed.). Hearing the Motet: Essays on the Motet of the Middle Ages and Renaissance. 
Nova York: Oxford, 1997, p. 244.
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A questão da análise morfológica do repertório polifônico imitativo do século 
XVI enfrenta ainda outros problemas, alguns deles também devidos à origem 
estilística e histórica de várias das ferramentas empregadas. Os principais se 
referem à fundamentação de processos cadenciais harmônicos, de definição e 
delimitação, tanto do espaço das alturas quanto dos registros dos componentes 
polifônicos — aspectos igualmente essenciais para a reflexão teórica relativa à 
morfologia da música polifônica. Há neste item muitos trabalhos que aproximam 
caraterísticas melódicas e harmônicas do repertório do século XVI com as dos 
séculos seguintes. Uma delas é considerar uma parte do repertório do renasci‑
mento como precursora de processos de estruturação de campos harmônicos 
típicos da música tonal. Este procedimento metodológico está bem sintetizado 
no início de um artigo muito influente de 1981, de Harold Powers, sobre pro‑
blemas analíticos da música polifônica do século XVI. Nesse estudo o autor 
destaca que a compreensão das “relações tonais na música do renascimento” leva 
ao reconhecimento do “solo do qual originalmente brota nosso próprio entendi‑
mento das relações tonais”26. Embora Powers tenha sido um dos pioneiros na 
crítica de uma modalidade como um processo equivalente ao da tonalidade da 
prática comum, sua afirmação anterior implica um posicionamento em que a 
perspetiva é balizada por um entendimento posterior ao repertório analisado 
— o referido “nosso” entendimento do que venha a ser “relações tonais”. 

Karol Berger, em artigo de 198027, situa o problema das “questões tonais” que 
tanto tem preocupado analistas do repertório polifônico do século XVI de modo 
mais historicamente reflexivo que o de Powers. O foco do artigo de Berger reside 
no comentário crítico de dois diferentes enfoques analíticos para o Prólogo ao 
moteto de Orlando di Lasso, Prophetiae Sibyllarum, composição bastante conhe‑
cida por sua extraordinária intensidade cromática. Berger indica inicialmente a 
metodologia empregada por dois importantes analistas dedicados à música do 
século XVI, Edward Lowinsky e William Mitchell28. Berger nota a opção do 

26 Powers, Harold S. “Tonal Types and Modal Categories in Renaissance Polyphony”, in: Journal of the 
American Musicological Society, vol. 34, no 3 (1981), p. 428. 
27 Berger, Karol. “Tonality and Atonality in The Prologue to Orlando de Lasso’s ‘Prophetiae Sibyllarum’: 
Some Methodological Problems in Analysis of Sixteenth‑Century Music”, in: The Musical Quarterly, vol. 
66, no 4 (1980), pp. 484‑504.
28 Lowinsky, Edward. Tonality and Atonality in Sixteenth‑Century Music (with a foreword by Igor Stravinsky). 
Los Angeles: University of California Press, 1961. Mitchell, William: “The Prologue to Orlando di Lasso’s 
Prophetiae Sibyllarum”, in: The Music Forum II (1970), pp. 264‑73.
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primeiro por definir a obra como “atonalidade triádica”, negando a coerência 
tonal, e a do segundo por afirmá‑la, entendendo o Prólogo pleno de “qualidades 
tonais”. O autor afirma que os dois caminhos adotados, embora opostos, se 
originam num mesmo contexto teórico e estético, predominante a partir do final 
do século XIX, e que se caracterizava pela busca de uma “coerência orgânica na 
obra musical”. Segundo o autor, tal paradigma estético tornou‑se obsessivo nas 
primeiras décadas do século XX, principalmente com Schoenberg e Schenker.

Em trabalhos de teoria e análise musicais realizados nas últimas décadas do 
século XX sobre o repertório do século XVI, uma característica metodológica 
frequente tem sido estudá‑lo como uma transição do modalismo para a estrutura 
tonal dos séculos seguintes. Estudos mais recentes, no entanto, têm apontado 
para uma direção diversa, como o artigo de 2003 de Michael Dodds. O texto 
se refere ao espaço das alturas e estabelece uma relação entre o modalismo dos 
séculos XV e XVI e os aspectos texturais da polifonia, considerando a modalidade 
ocidental anterior ao século XVII “dominada por uma conceituação essencial‑
mente vocal do espaço das alturas”, na qual os cantores pensavam a estrutura 
das alturas em “termos das próprias vozes”, numa clara referência à independên‑
cia melódica de cada voz na polifonia. Em seguida, conclui que na passagem do 
século XVI para o XVII o surgimento dos estilos operísticos e do baixo contínuo 
“causou uma mudança na maneira como a maioria dos músicos conceituava o 
espaço das alturas”29. Dodds associa a esta mudança do polifônico para o homo‑
fônico, o surgimento de um espaço de alturas organizado de forma mais adequada 
ao desenvolvimento de uma harmonia vinculada pela tradição maior‑menor. 
Embora a questão possa ser mais complexa, como o próprio autor sugere ao longo 
do seu artigo, parece adequado considerar que o pensamento polifônico durante 
o Renascimento fosse mais voltado à estruturas modais, às espécies de oitava e 
à combinatória dos hexacordes, do que a uma possível transição para a prática 
tradicional da era tonal.

Dos textos de Lowinsky, Mitchell, Powers, Dodds e Berger citados anterior‑
mente fica evidente que uma das questões mais problemáticas da análise da 
música do século XVI reside na relação entre modo e polifonia. O fundamento 
desta dificuldade foi bem apontado pela musicóloga americana Cristle Collins 

29 Dodds, Michael. “Plainchant at Florence’s Cathedral in the late Seicento: Matteo Coferati and Shifting 
Concepts of Tonal Space”, in: The Journal of Musicology, vol. 20, no 4 (2003), p. 528.
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Judd quando afirma que a “dificuldade central reside sobre a natureza da asso‑
ciação com a polifonia de uma teoria intimamente liga à música monofônica em 
sua origem”30. Embora a questão modal relacionada à polifonia não seja o objeto 
específico deste trabalho, parece oportuno indicar, mesmo que de forma tangen‑
cial como o fizemos nas citações anteriores, um pouco do contexto que cerca o 
problema, pois na morfologia tradicional aplicada à tradição homofônica 
maior‑menor os processos cadenciais harmônicos representam papel fundamen‑
tal e tem sido tentador a alguns teóricos da música do século XVI transferir, por 
analogia, questões harmônicas da prática comum à problemática dos modos e 
suas transformações aplicados à composição polifônica do renascimento. 

Neste presente trabalho busca‑se analisar a questão morfológica relativa ao 
repertório polifônico imitativo a partir de aspectos sonoros referentes à condução 
de vozes do contraponto dos séculos XV e XVI e na maneira em que se dão as 
interações motívicas que ocorrem dentro da textura polifônica imitativa. Pro‑
cura‑se evitar uma análise preponderantemente harmônica, ou seja, da relação 
entre os acordes formados a partir da sobreposição das vozes. 

Agrupamentos Sonoros Plenos: Fatores Analíticos 
Como um protocolo geral — e não específico a uma determinada composição 

— divide‑se a estratégia analítica em dois fatores: o primeiro é o fator sonoro 
que corresponde à materialidade da simultaneidade polifônica, ou seja, as defi‑
nições de como as alturas se sobrepõem; e o segundo, o fator relacional corres‑
pondente ao estudo das inter‑relações motívicas dos componentes polifônicos. 

Ao primeiro fator correspondem os seguintes aspectos: 1. Avaliação do grau 
de dissonância/consonância de acordo com os conceitos teóricos da época da 
composição; 2. Relação entre altura e ritmo e aferir a duração dos intervalos em 
simultaneidade; 3. Situação acentual das alturas em sobreposição; 4. Qualifica‑
ção do espaço de alturas e determinação dos fatores cadenciais; 5. Graus de 
densidade dos componentes texturais em cada agrupamento. 

30 Judd, Cristle Collins. “Renaissance Modal Theory: Theoretical, Compositional, and Editorial Perspec‑
tives”, in: Christensen, Thomas (ed.), The Cambridge History of Western Music Theory. Cambridge: Cambri‑
dge University Press, 2008, p. 364.
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Quanto ao segundo fator parte‑se do princípio de que os agrupamentos for‑
mados podem variar quanto ao número de motivos diferentes que abarcam e 
quanto ao potencial de estabelecerem interações, ou seja, de estabelecerem refe‑
rências estruturais temáticas na composição. Propõe‑se aqui que as identidades 
motívicas devam ser qualificadas quanto ao grau de semelhança e também quanto 
ao posicionamento dos elementos motívicos no tecido polifônico: se as relações 
são oblíquas, simultâneas, se em registros ou vozes diferentes.

Uma terminologia específica pode auxiliar a qualificar e discriminar os agru‑
pamentos:

Tensão polifônica. Referente ao fator sonoro o conceito de tensão polifônica 
se define neste estudo pelos graus de diferenciação rítmica e do conjunto inter‑
valar harmônico aferidos entre os componentes sobrepostos de um agrupamento. 
Quanto maior o grau de diferenciação, maior será a tensão polifônica e maior 
será a independência dos componentes em simultaneidade.

Inter‑relação motívica: pode ocorrer entre motivos semelhantes ou diferentes. 
A inter‑relação é linear quando no mesmo componente. Quando em componen‑
tes diferentes pode ser diagonal se os motivos não estiverem sobrepostos, paralela 
se for simultânea e imbricada se os motivos estiverem parcialmente sobrepostos. 
Ainda a inter‑‑relação motívica é contígua quanto houver proximidade temporal 
num mesmo agrupamento e distante quando a inter‑relação motívica ocorrer em 
agrupamentos diferentes. 

Ao se sobreporem na textura polifônica, os motivos interagem temática e 
sonoramente, e desse modo o resultado da interação torna‑se a base para a seg‑
mentação e análise dos agrupamentos sonoros plenos, segmentação que não se 
configura, em geral, por limites rígidos. O que se propõe é que a modelagem e 
delimitação dos agrupamentos sonoros plenos se dê fundamentalmente por 
caraterísticas de inter‑relação motívica e processos de interação sonora entre as 
vozes. Deste modo os componentes se agrupam por critérios de similitude, por 
proximidade das imitações e pelo grau de tensão polifônica causada pelos movi‑
mentos melódicos e contra‑ritmos que estabelecem entre si.

Aplicação Analítica do Conceitos de Agrupamento Sonoro Pleno ao “Ricercar 
a Três Vozes”, de Adrian Willaert.

A transcrição realizada tomou como base a edição veneziana de Antonio Gardano, 
de 1559, sob o título de FANTASIE RECERCARI contrapuncti a tre voci. 
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A escrita do Décimo Ricercar de Adrian Willaert indica semelhanças com o 
moteto sacro do século XVI, como ocorre com frequência com o ricercar imita‑
tivo nesse mesmo século. Na edição de Gardano esta relação é explicitada no 
subtítulo em que se lê: “appropriati per Cantare & Sonare d’ogni sorte di Stromenti”. 
As semelhanças entre moteto e ricercar se dão quando se leva em conta os inter‑
valos melódicos empregados, a extensão de cada uma das vozes, a escolha de 
proporções rítmicas pouco variadas e pouco articuladas e a estrutura composta 
de modo contínuo. Há certo recato clássico evidenciado na contida expressividade 
e na austeridade no desenho das figuras melódicas. Porém, mesmo com estas 
caraterísticas, a análise detecta figuras de contornos rítmico‑melódicos bem 
diferenciados e caracterizados, já notada por Bedbrook em seu estudo histórico 
da música para teclado31.

Os sete grandes agrupamentos expostos na análise que se segue foram defi‑
nidos por três critérios, muitas vezes combinados: o primeiro, quando indicado 
eventualmente pelas pausas que separam as entradas de cada uma das vozes; 
o segundo, pela relação de identidade temática das entradas, mesmo que não 
separadas por pausas; e o terceiro, por movimentos cadenciais, estes quase 
sempre internos e que resultam em cadências parciais do ponto de vista reso‑
lutivo. 

Pode‑se discernir quatro motivos (Fig. 4) expostos inicialmente no primeiro 
agrupamento — melodicamente completo no cantus e parcialmente no tenor 
— e em seguida no segundo agrupamento (Fig. 5), este considerado como uma 
repetição estendida do primeiro, agora exposta no bassus e tenor. Esses motivos 
se configuram como um material temático completo ao qual se remetem todas 
as variações motívicas presentes na composição e, deste modo, são responsáveis 
pela unidade e coerência morfológica da composição. Em razão das caraterísticas 
de seus formatos e recorrência na obra, os quatro motivos assinalados fazem do 
Recercare decimo a tre voci de Willaert uma composição com importante estatuto 
temático.

31 Bedbrook, Gerald S. Keyboard Music from the Middle Ages to the Beginning of the Baroque. Nova York: 
Da Capo Press, 1973.
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Fig. 4. Material motívico presente em todo o Ricercar e exposto no início do Ricercar na linha do cantus.

O motivo a se define por um salto de quarta compensado. O motivo d, embora 
mantenha com a alguma identidade principalmente quanto ao espaço intervalar 
de quarta e segunda, foi destacado neste estudo por sua recorrência ao longo da 
composição, tanto em sua forma inicial quanto em variações, inversões e retro‑
gradações. O motivo b é o mais dinâmico do ponto de vista rítmico em razão 
da figura da mínima pontuada e a movimentação de semínimas por graus con‑
juntos. O motivo c se caracteriza pela bordadura e se associa quase sempre com 
o motivo b. Todas as entradas do Ricercar iniciam por algum destes motivos ou 
suas derivações. 

Nesta análise propõe‑se que os agrupamentos sonoros plenos sejam indicados 
por linhas tracejadas para indicar os limites tênues entre eles e sempre imbrica‑
dos e, em alguns pontos, também em elisão com os seus vizinhos. Os cinco 
primeiros agrupamentos são definidos como pontos de imitação em que cada 
voz entra imitando o mesmo motivo inicial, ou seja, são agrupamentos de estru‑
tura mais coesa, unificados por imitações iniciadas pelo mesmo motivo. Os dois 
últimos agrupamentos se apresentam com processos imitativos incompletos, ou 
menos integrados, e com um número significativo de motivos muito transfor‑
mados. A análise realizada não pretende ser extensiva e o objetivo é destacar nos 
agrupamentos não somente o processo de delimitação a partir dos princípios já 
indicados, mas também as inter‑relações temáticas e os graus de tensão polifônica 
produzida pelos componentes em simultaneidade.
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Fig. 5. Transcrição dos dois primeiros agrupamentos assinalados com linhas tracejadas e os respectivos 
motivos indicados.

O agrupamento inicial (cantus e tenor) contém todo o material temático do 
Ricercar (Fig. 5). A estrutura motívica das imitações é bem transparente, pois 
os motivos b, os mais movimentados ritmicamente, não se imbricam. A estrutura 
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de imitações do agrupamento inicial é bem equilibrada e articulada e ocorre 
dentro de um eixo (consideradas as notas iniciais dos motivos) de uma quinta 
ascendente, tenor e superius (a/a) e o retorno quinta abaixo, superius‑tenor (b/b). 
Há pouca tensão polifônica, apenas rápidas dissonâncias resultantes da movi‑
mentação das semínimas contra a semibreve e mínimas, provocadas pelos imbri‑
camentos e os consequentes deslocamentos acentuais entre o motivo b e o motivo 
a no compasso 2, entre o motivo b e motivo d nos compassos 3 e 4, e entre c e a 
nos compassos 5 e 6. Ao final do agrupamento os motivos b surgem em rigoroso 
paralelismo, que resulta no abrandamento da independência textural dos com‑
ponentes. Tal abrandamento oportunamente permite que a entrada do bassus, 
iniciando o segundo agrupamento, ocupe o primeiro plano.

O segundo agrupamento inicia como uma repetição do primeiro, agora exposto 
nas vozes bassus e tenor, mas ao final uma mudança provoca o incremento da 
tensão polifônica: a entrada do motivo c é imitada em seguida no cantus e quebra 
a sequência simétrica de entradas. Notar que depois da entrada de c, no cantus, 
os motivos b se imbricam no compasso 13 (cantus e tenor), separados por um 
tempo, o que possibilita um aumento da tensão polifônica, com o aparecimento 
do intervalo de quarta aumentada. Ainda neste agrupamento, após o aumento 
da tensão polifônica verificada no compasso 13, surge no compasso 15, no tenor, 
o motivo a retrogradado que realiza isoladamente o movimento cadencial sobre 
a nota mi, sugerindo o modo frígio32. Os dois primeiros agrupamentos terminam 
com um arrefecimento da tensão polifônica, mas enquanto o primeiro apresenta 
poucos imbricamentos de motivos, preferindo a sobreposição em paralelo, o 
segundo incrementa os imbricamentos e deste modo abre uma perspetiva mais 
oblíqua em relação ao primeiro.

32 Quanto à questão modal, há no Ricercar uma intensa presença das notas mi e dó, o que indica a tendên‑
cia frígia.
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Fig. 6. Transcrição dos 3º e 4º agrupamentos do Ricercar. O 3º se articula por meio de três entradas enca‑
beçadas pelo motivo c, distribuídas nas três vozes (pela ordem, bassus, cantus e tenor).

No 3o agrupamento (Fig. 6) a imitação à oitava entre bassus e cantus ocorre 
separada por nove tempos, o que evita a imbricação diferentemente do que ocorre 
entre cantus e tenor, cuja imitação ao uníssono e a diferença de quatro tempos 
permitem o imbricamento de b e c. Quanto ao fator sonoro, este terceiro agrupa‑
mento apresenta maior diversidade textural: na entrada da linha do bassus (c+b) a 
voz do tenor apresenta uma variante de a que se imbrica com c+b do bassus, mas 
na sequência (compassos 17 e 18) o bassus e tenor combinam paralelamente varian‑
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tes de a em movimento contrário e em contra‑ritmo, mas que favorecem homo‑
fnicamente, quanto ao fator sonoro, os intervalos de terça e sexta. O caráter 
homofônico criado entre bassus e tenor é intensificado no compasso 18 pelo movi‑
mento paralelo de décimas dos motivos b, fato que praticamente anula a indepen‑
dência polifônica, mas ao mesmo tempo suaviza a sonoridade do agrupamento e 
permite que a entrada de c no cantus se evidencie. Outro ponto de tensão polifônica 
ocorre perto do fim do agrupamento quando o motivo d, em sua forma inicial (no 
cantus), se contrapõe em defasagem de uma semínima com seu retrógrado no tenor. 

A forma retrogradada de d combinada com b torna‑se ponto de imitação no 
4º e 5º agrupamentos. No quarto agrupamento as distâncias entre as entradas 
são muito diferentes, assim do bassus para o tenor a defasagem é duas mínimas, 
o que causa os imbricamentos de d, enquanto do tenor para o cantus são treze 
mínimas. Neste intervalo de tempo os motivos b na linha do tenor se expandem 
em relação linear e sequencial e põem em evidência as notas caraterísticas do 
modo frígio (mi, fá e dó). Esta expansão culmina na única exposição do motivo 
c neste agrupamento e a primeira sobre uma nota diferente de dó, exatamente a 
nota mi. Em função da passagem sequencial no tenor e da previsibilidade que 
causa este tipo de progressão, o primeiro plano deste trecho fica com o motivo 
a e b, que surge no compasso 23, na linha do bassus, relembrando a exposição 
inicial. Ao final uma outra lembrança de a (transposto e retrogradado) indica 
um movimento cadencial sobre a nota mi, concluindo a linha do cantus.

O 5º agrupamento (Fig. 7) inicia mais uma vez com o motivo d como ponto 
de imitação. Há um estreitamento das entradas (pela ordem bassus, cantus e tenor) 
e a inter‑relação das imitações apresenta maior diversidade: o motivo d na entrada 
inicial do bassus é imitado à quinta após quatro mínimas; em seguida o tenor 
apresenta uma variação de d com o retrógrado do motivo d presente no bassus.

Tal disposição na entrada dos motivos cria um dinamismo que se assemelha 
ao desenvolvimento clássico e prepara o progressivo processo de “liquidação” (no 
sentido schoenberguiano do termo) da coesão motívica das imitações que ocorre 
nos dois últimos agrupamentos. Ainda no 5º agrupamento nota‑se que o dina‑
mismo referido ocorre também pelo grande número de motivos imbricados que 
se destacam por num conjunto mais rarefeito em função da grande quantidade 
de pausas internas no agrupamento. Em razão da distribuição das pausas, e 
mesmo que as três vozes estejam bem ativas no agrupamento, a textura é predo‑
minantemente de dois componentes.
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Fig. 7. Transcrição do fragmento do Ricercar com os 5o e 6o agrupamentos assinalados.

O 6º agrupamento (Fig. 8) não se apresenta mais como uma estrutura imita‑
tiva coordenada por entradas encabeçadas por um mesmo motivo. Assim o 
cantus abre com um motivo variante de b, enquanto a segunda entrada (bassus) 
abre com uma variante de d e, por sua vez, o tenor entra com o motivo c. Nota‑se 
uma grande diversidade de referências temáticas e os quatro motivos se sobrepõem 
com muita liberdade e em diversas variantes. O adensamento das imbricações 
alcança um ponto culminante nos compassos 45, 46 e 47, em que os motivos b, 
d e a se sobrepõem em imitações com pequenas defasagens. Neste trecho se 
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encontra o núcleo de maior tensão polifônica do Ricercar de Willaert e com a 
maior diversidade quanto à direcionalidade do movimento das vozes e quanto 
aos contrarítimos. O 7o e último agrupamento (compasso 48, Fig. 4) surge no 
bassus quando a tensão polifônica do agrupamento anterior arrefece com a 
cadência sobre sol na linha do cantus, na passagem do compasso 48 ao 49. 
O arrefecimento ao final de agrupamentos sonoros plenos se deve a fatores não 
somente cadenciais, mas também texturais, tais como a diminuição da densidade, 
ou movimentos melódicos homodirecionais.

Fig. 8. Transcrição do último fragmento do Ricercar de Willaert com o 7o e último agrupamento.
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Neste último agrupamento (Fig. 8) a linha do bassus começa por expor uma 
variante de b que é imitada doze mínimas depois na entrada do cantus à oitava. 
Este eixo de imitação formado pelas vozes extremas instaura uma forte estrutura 
de inter‑relação motívica diagonal no início deste agrupamento conclusivo. 
Bassus e cantus progridem trabalhando conjuntamente com variantes dos moti‑
vos a e b, fato que incrementa ainda mais o eixo de coesão motívica entre os 
registros extremos deste agrupamento final. Esta solidez estrutural garante a 
coesão temática e permite à linha do tenor apresentar um desenvolvimento 
motívico contrastante em que se destaca o surgimento de uma inter‑relação linear 
do motivo c. Enquanto a linha do tenor se desdobra com liberdade, a linha do 
bassus, a partir do compasso 54, progressivamente se organiza como um movi‑
mento cadencial tendo uma variante do motivo a como elemento condutor. Nos 
compassos 56‑57 o motivo a na linha do bassus apresenta uma configuração 
melódica frígia (bordadura ascendente mi‑fá‑mi) que ressurge depois de pausas 
numa recorrência enfática finalizando a composição.

Conclusão
Mais do que aspectos cadenciais, obviamente importantes para a determinação 

de agrupamentos sonoros plenos, procurou‑se evidenciar que a delimitação dos 
agrupamentos numa composição contínua e textura polifônica imitativa, como 
no Ricercar analisado neste trabalho, pode se dar mais apropriadamente pela 
manutenção do foco analítico na identidade entre motivos e na determinação 
dos graus de tensão polifônica. A presença de seções definidas por cadências 
preparadas e resolvidas por um movimento simultâneo das vozes são raras neste 
tipo de repertório e, deste modo, a maioria das cadências presentes na obra ana‑
lisada são cadências internas — por definição parciais — e, como já observado 
por Jacobus em citação anterior, veladas pela complexidade textural, especialmente 
quando ocorrem nas vozes intermediárias. 

O Ricercar de Willaert é um exemplo de composição instrumental polifônica 
imitativa em que obviamente não se pode contar com o texto para a análise dos 
agrupamentos, como nos motetos, e nem com uma melodia preexistente, como 
em certas composições instrumentais do século XVI e XVII nas quais ocorrem 
variações ou contrapontos sobre um cantus firmus. Tais circunstancias, se esti‑
vessem presentes, permitiriam ao menos uma base para a definição morfológica. 
Em função destas caraterísticas, típicas desse tipo de repertório instrumental, a 
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estruturação dos agrupamentos se dá mais adequadamente pela qualificação da 
diversidade interna dos agrupamentos, diversidade que promove variedade e cria, 
em cada um dos agrupamentos, modos tão diversos de relação motívica e sonora 
promovidos pela simultaneidade polifônica, que a nossa perceção é desafiada a 
coordenar duas dimensões simultaneamente: a dimensão temporal, definida pela 
sucessão dos agrupamentos, e a dimensão espacial, criada pelas inter‑relações 
motívicas. Embora o Recercare a tre de Willaert seja um tipo de composição 
contínua e em nenhum momento (a não ser ao final) haja uma cadência plena‑
mente conclusiva preparada e finalizada por todas as vozes simultaneamente, a 
delimitação e qualificação dos agrupamentos só é possível considerando o perfil 
de cada um deles, a gradação dos seus pontos de tensão polifônica, a complexi‑
dade textural criada por seus componentes e a relação temática entre eles.

UNESP – Instituto de Artes. Auxílio à Pesquisa: Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
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El manuscrito de Souvtchinsky y la Poética musical: sobre el 
concepto de tiempo en el pensamiento estético de Igor Stravinsky
Javier Ares Yebra

Junto con las obras, los estudios sobre pensamiento musical convergen en 
textos donde la reflexión en torno al fenómeno artístico, rodeada de experimen‑
tación, dibuja múltiples fundamentos dando lugar a variados paisajes especula‑
tivos. A esta motivación responden las seis conferencias que Igor Stravinsky 
pronuncia en Harvard durante el curso de 1939, convocadas con posterioridad 
bajo el título de Poética musical. La interrogación sobre los fundamentos estéticos 
de estos textos en relación con diversas fuentes documentales es justamente la 
motivación de este artículo, que presenta en lengua española el conocido como 
manuscrito de Souvtchinsky. Por su propio contenido, la consideración de este 
documento reclama una exploración que con carácter de necesidad revise el 
origen de las conferencias, revelando algunas influencias en el sustrato filosófico 
del texto, con especial atención al concepto de tiempo en el contexto del pensa‑
miento contemporáneo. 

La cuestión del origen

I

Un horizonte cotidiano al abordar un escrito suele ser hallar sus antecedentes, 
recrear el contexto y localizar las raíces que sustentaron su crecimiento, cayendo 
con excesiva frecuencia en psicologismos y romantizaciones. Cuando la narración 
se concibe a modo de conferencia, esperamos ser interpelados, requeridos en 
momentos escogidos de la organización del relato para ordenar la recepción de 
su contenido. Este artículo analiza el origen de la Poética musical, cuestionando 
la elaboración de las seis conferencias desde una revisión documental circunscrita 
al manuscrito de Souvtchinsky1. ¿Por qué examinar su autoría? ¿Qué deslegitima 
a Stravinsky como artífice de estas lecciones? Ya en el trabajo previo con las 

* Licenciado en Guitarra Clásica (Conservatorio Superior de Música de A Coruña) y en Comunicación Audio‑
visual (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid). Máster en Investigación en Comunicación (Universidade de 
Vigo). Doctorando en Investigación en Comunicación (Universidade de Vigo). Concertista profesional.
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conferencias se revelan los primeros indicios. En la segunda de ellas, Del fenómeno 
musical, Stravinsky nos dice: 

“Más complejo y auténticamente esencial es el problema específico del tiempo, 
del cronos musical. Este problema ha sido recientemente objeto de un estudio 
particularmente interesante, del señor Pierre Souvtchinsky, filósofo ruso amigo 
mío. El pensamiento del señor Souvtchinsky concuerda tan estrechamente con el mío 
propio que no puedo hacer nada mejor que resumir su tesis […] El señor Souvtchinsky 
hace aparecer así dos clases de música […]”2.

No es esta una referencia más para clarificar aspectos de la exposición. Nos 
encontramos ante una afirmación significativa, donde la declaración de intenciones 
deviene en discurso compartido, síntesis de otro pensamiento. Si las tesis de Pierre 
Souvtchinsky se hallan en este pasaje, ¿qué nos impide pensar que en otros com‑
pases del texto esa influencia pueda estar fuertemente presente? Siguiendo el hilo 
de Ariadna que nos impulsó a intentar responder a esta cuestión: así hallamos el 
manuscrito de Souvtchinsky dedicado a la planificación de las conferencias3. A este 
manuscrito sumaré todavía otro material para enfatizar la necesidad de revisar su 
elaboración. Destacaré especialmente dos artículos de Robert Craft, ligado de 
manera inseparable al nombre de Igor Stravinsky por su colaboración como asistente 
personal en la etapa americana del compositor. El primero de estos artículos 
—“Roland‑Manuel and the Poetics of Music”— principia:

“Stravinsky escribió aproximadamente 1.500 palabras para la Poética musical, 
pero en forma de nota verbal; no aparece una sola frase de él en el libro del cual es 
su autor. El texto de 30.000 palabras fue escrito por Roland‑Manuel, con asisten‑
cia, en la conferencia sobre la música rusa, de Pierre Souvtchinsky. Sin embargo 
distinguir a Stravinsky de su escritor fantasma sólo sería posible examinando las 
transcripciones de Roland‑Manuel sobre sus discusiones con Stravinsky […]”4. 

1 Este artículo materializa un trabajo de investigación realizado en el marco del Máster en Investigación en 
Comunicación de la Universidade de Vigo (curso 2011‑2012), con el título “Las fuentes del pensamiento 
musical de Igor Stravinsky: la Poética musical”, bajo la orientación de Mercedes Román y Yolanda Espiña.
2 Stravinsky, Igor. Poética musical (tr. Eduardo Grau). Barcelona: Acantilado, 2006, pp. 37‑38. El subrayado 
es mío. 
3 Publicado por Valérie Dufour en la Revue de Musicologie, dentro de su artículo “La Poétique musicale de 
Stravinksy: un manuscrit inédit de Souvtchinsky” (2003), donde apunta al filósofo como el verdadero 
arquitecto de la Poética musical, el demiurgo que diseña sus fundamentos estéticos. 
4 Craft, Robert. “Roland‑Manuel and the Poetics of Music”, in: Perspectives of New Music, vol. 21, no. 1/2 
(Autumn, 1982 – Summer, 1983), pp. 487‑505. El otro artículo de Craft al que hago referencia: Craft, 
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En el papel de exégeta solista, Craft jerarquiza participaciones otorgando 
preeminencia al papel de Roland‑Manuel sobre el de Souvtchinsky. El artículo 
se publica con la intención de “[…] traducir y publicar las propias palabras de 
Stravinsky, dejando al lector el descubrimiento de las diferencias ideológicas entre 
sus anotaciones y las del libro de Roland‑Manuel”5. Stravinsky no es el autor de 
la Poética musical. Desde luego no en el sentido pleno del término. Si en la segunda 
lección, el propio Stravinsky apunta a Souvtchinsky al abordar la cuestión del 
tiempo, ¿por qué ese empeño de Craft en reducir el papel del filósofo a la quinta 
lección? ¿Por qué se demora el conocimiento de este material, y en el momento 
de su aparición coloca a Souvtchinsky en un segundo plano? Es pertinente argüir 
que esta demora sea intencional6, y precisamente por ello, necesario revisar el rol 
de Souvtchinsky en el origen de la Poética musical.

A lo largo del artículo, Craft vuelve a encuadrar en varias ocasiones el papel 
del filósofo. El siguiente pasaje nos habla de su contribución a la quinta lección, 
Transformaciones de la música rusa: 

“El rol de Souvtchinsky era de asesor en el estado de la música en la U.R.S.S. 
y de traductor de las palabras y frases rusas de las notas de Stravinsky. Un sus‑
tancial pasaje cerca del final de ‘Avatares de la Música Rusa’ fue también trabajo 
de Souvtchinsky, y su borrador de diecisiete páginas en ruso para esta lectura 
sobrevive”7.

También le atribuye a Souvtchinsky el título de la cuarta conferencia, Tipolo‑
gía musical, y su influencia en el empleo de autores como de Nicolás de Cusa:

Robert. “Roland‑Manuel and la Poétique musicale”, in: Strawinsky. Selected Correspondence, vol. II. London: 
Faber& Faber, 1984, pp. 503‑17. 
5 Craft. “Roland‑Manuel and the Poetics of Music”, p.487. Como vemos, Craft introduce también el 
nombre de Roland‑Manuel en la confección de las conferencias. En la introducción a su edición comentada 
de la Poética Musical, Myriam Soumagnac pone de manifiesto que fue Roland‑Manuel quien elaboró final‑
mente su redacción. Véase Stravinsky, Igor. Poétique musicale sous forme de six leçons (édition établie, pré‑
sentée et annotée par Myriam Soumagnac). Paris: Harmonique Flammarion, 2011.
6 Según Valérie Dufour, Craft aleja arbitrariamente la influencia de Souvtchinsky por motivos personales. 
El filósofo Souvtchinsky, que consagra 10 artículos a Stravinsky entre 1930 y 1976, debió de intuir puntos 
de vista divergentes entre él y Craft sobre la figura del compositor. Dufour apoya esta divergencia en una 
nota autobiográfica que el filósofo escribe en 1982, a la que no he tenido acceso.
7 Ibid. p. 489.
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“Del ensayo de Souvtchinsky sin embargo, Stravinsky tomó prestado la palabra 
‘tipología’ para el título de su cuarta lectura, y el estudio que realiza el compositor 
de Nicolás de Cusa debe ser atribuido a la influencia de su compatriota”8.

El artículo “La notion du temps et la musique. Réflexions sur la typologie de 
la creátion musicale”, que Souvtchinsky publica en el número especial de la Revue 
musicale dedicado a Stravinsky (mayo‑junio de 1939)9, representó para el com‑
positor un escrito de relevancia indiscutible. Es principalmente a este ensayo al 
que se refiere cuando sintetiza las tesis de su amigo. Ahora bien, en ningún caso 
la influencia de este texto se reduce al empleo de la palabra tipología en la cuarta 
lección, tal y como argumenta Craft. La correspondencia entre los tres protago‑
nistas arroja algo más de luz en sus grados de participación10:

En la carta de 26 de Abril de 1939, Souvtchinsky escribe: “[…] El segundo (y 
probablemente el último) viaje que Roland‑Manuel haga dependerá enteramente 
de ti. Él está libre a partir de comienzos de Junio. Por diversas razones, y parti‑
cularmente por la lengua francesa, debería llegar a ser más útil que yo. Le desar‑
rollé en términos generales el plan y el carácter de las lecturas. Estoy contento 
por ti, y por Roland‑Manuel, aunque me decepcionó que me haya sido imposi‑
ble, por las circunstancias, ir en su lugar”11.

El 23 de Mayo, Souvtchinsky escribe: “Estaba a punto de enviarte el material 
de la última parte de la quinta conferencia, pero en cambio me decidí a trabajar 
en ellos yo mismo en primer lugar, para facilitarte la tarea. Si consideras el resul‑

8 Ibid. p. 490.
9 Ligado plenamente a Stravinsky, este artículo supone la primera tentativa del filósofo para rendir tributo 
a un gran compositor. Resulta interesante observar cierto fenómeno de interdependencia entre ambos. 
Mientras Stravinsky se apoya en la filosofía de Souvtchinsky, el filósofo elige la música del compositor como 
sublimación de su reflexión musical. Existe cierta polémica sobre la traducción francesa del artículo, origi‑
nalmente escrito en ruso. Para Valérie Dufour, la versión francesa recogida en la edición especial de la Revue 
es inexacta. Su argumento se basa en un documento en poder de Eric Humbertclaude, al que no he tenido 
acceso, donde parece ser el propio Souvtchinsky quien manifiesta su desacuerdo por la traducción. Para 
Irina Akimova, especialista en el filósofo, la traducción es más bien exacta, en ningún caso contradice su 
propuesta, y el tema de discusión se reduce a tres notas no incluidas en la versión rusa que sí aparecen en la 
traducción francesa.
10 Empleo aquí una traducción propia de los materiales aportados por Craft en su citado artículo, y por 
Myriam Soumagnac en su edición de la Poética, donde también incluye dos interesantes documentos de 
Roland‑Manuel: el borrador para la redacción de las conferencias y un “Cuaderno de conversaciones” con 
Stravinsky. 
11 Ibid. p. 492. En opinión de Irina Akimova, la primera vez que Souvtchinsky evoca el proyecto de la 
Poética musical es en esta carta. 
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tado adecuado, se lo mostraré a Roland‑Manuel, y haremos todo lo posible para 
traducirlo al francés antes de que él te visite. Me ha mostrado la primera confe‑
rencia. Creo que es buena, pero presenta demasiado material al mismo tiempo: 
alguno debería ser transferido a la segunda conferencia”12.

Ya el 25 de Mayo, Souvtchinsky escribe: “¡Qué feliz estoy de que te guste mi 
texto!... Estoy contento de que algunas cosas que no se quieren decir abiertamente 
vayan a ser finalmente dichas, y qué maravilloso que tú vayas a ser la persona 
para decirlas… Me encontraré con Roland‑Manuel hoy para discutir la traduc‑
ción… Quizá en la primera lectura, donde hablas del ‘apetito artístico’, debería 
de ser mencionado también el presentimiento del descubrimiento. Roland‑Manuel 
parafraseará para ti mis pensamientos en este sentido”13.

A 23 de Junio, Souvtchinsky escribe: “Se me ha ocurrido que la quinta lectura 
no tiene final, y quizá es deseable un regreso a las cuestiones generales. Por lo 
tanto, estoy escribiendo una conclusión, que te enviaré… Roland‑Manuel ha 
hecho unas pocas revisiones de la sexta lectura, pero en mi opinión algunas no 
son muy correctas, y cuando se lo mencioné, estuvo de acuerdo. Así, él escribió 
‘seminaristas exaltados’, donde yo pienso que debería ser ‘paradójicamente ateos’; 
en lo concerniente a Tolstoi, escribió ‘de la génesis de la creación artística’, donde 
yo pienso que debería haber dicho ‘de la génesis de toda creación’; y en ‘Eugene 
Onegin’, él tiene: ‘realista y étnico’, donde yo creo que debería haber dicho: ‘de 
moeurs realistes’. Más adelante, escribe, ‘que era el otro contrario’, pero debería 
ser más preciso y decir ‘también era, etc.’. Finalmente, escribe: ‘las diferentes 
culturas regionales se transforman y amplifican en su aglomeramiento’… donde 
debería de decir ‘… y se amplifican para integrarse’”14.

Resulta complejo decidir qué hechos actúan como desencadenantes de un 
proceso, ya que el presente, desde el que uno escudriña el pasado con mirada 
arqueológica, condiciona el punto de vista, sólo perceptible en último término 
como continuidad: “[…] aquello que fue no nos interesa porque fue sino porque, 
en cierto sentido, sigue siendo, dado que produce algún efecto”15. He presentado 

12 Ibid. p. 493.
13 Ibid.
14 Ibid. p. 494.
15 Carl Droysen, citado en Dahlhaus, Carl. Fundamentos de la historia de la música (tr. Nélida Machain). 
Barcelona: Gedisa, 2003, p. 12.
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las causas que motivaron mis interrogaciones iniciales sobre la Poética musical. 
Es momento de poner rumbo hacia la búsqueda personal de sus desencadenan‑
tes.

II
En su naturaleza discursiva, la creación de conocimiento se apoya conve‑

nientemente en formulaciones previas, ideas concebidas con anterioridad en 
lo que podemos considerar como préstamos e interacciones entre mapas de 
pensamiento. Hacer aparecer estas formulaciones, de manera implícita o explí‑
cita, ha de ser contemplado como medida de sinceridad y generosidad comu‑
nicativa. Que la obra compositiva de Stravinsky está plagada de préstamos es 
un hecho conocido, tal vez explicable por la capacidad de la música para erigirse 
como sistema autorreferencial. Pero en la desnudez del sonido despojado de la 
palabra no es posible mención o agradecimiento alguno. El reconocimiento de 
lo precedente depende con exclusividad de la competencia del sujeto perceptor. 
Sólo así escuchamos la presencia de Pergolesi en Pulcinella y la de Schonberg 
en las Canciones Japonesas, la Consagración o Petrushka16. Cuando el préstamo 
es un concepto y no un pensamiento musical, es cuanto menos estimable 
explicitar (co)presencias. En la Poética musical, la clarificación con citas y 
autores —Heráclito, Parménides, Aristóteles— se eleva a procedimiento retó‑
rico. Este proceder contrasta, como he sugerido, con una escasa mención a 
Souvtchinsky. Al margen de la segunda conferencia, no encontramos en los 
textos otra alusión al filósofo, y menos referencia alguna a Roland‑Manuel. 
Ninguno de los dos aparece en Crónicas de mi vida, la autobiografía que Stra‑
vinksy escribe cuatro años antes. Sólo muy posteriormente el compositor 
vincula sus nombres en relación a las conferencias:

16 En este sentido, Adorno habla en los siguientes términos sobre la presencia de Schönberg en Stravinsky: 
“El Stravinsky temprano estaba, como entonces Cocteau decía abiertamente, mucho más marcado por 
Schönberg de lo que hoy día se admite en la disputa de las escuelas. En las Canciones Japonesas y en muchos 
detalles de la Consagración, sobre todo de la introducción, la influencia es evidente. Pero se al podría remon‑
tar hasta Petrushka. El aspecto de la partitura en los últimos compases antes de la famosa danza rusa del 
primer cuadro, por ejemplo, después del número 32, especialmente a partir del cuarto compás, sería difícil‑
mente concebible sin las Piezas para orquesta op. 16, de Schönberg”. Adorno, Theodor. Filosofía de la nueva 
música (tr. Alfredo Brotons Muñiz). Madrid: Akal, 2003, p. 175.
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“Después de haber acordado entregar las conferencias Charles Eliot Norton 
de Harvard en el invierno de 1939‑1940, busqué la asistencia de Souvtchinsky 
para ayudarme a redactar mis textos en ruso y la de Roland‑Manuel para revi‑
sarlos y pulirlos en francés” 17.

En ocasiones, la elaboración polifónica de un texto proyecta relaciones que 
imbrican los conceptos de fuente, documento y autor. En la génesis de la Poética 
musical, este contrapunto ha quedado históricamente silenciado. La aparición 
del manuscrito de Souvtchinsky deslegitima definitivamente toda propuesta que 
considere al filósofo como asistente puntual. 

El manuscrito de Souvtchinsky
Para la presentación de este documento, he manejado fundamentalmente el 

citado artículo de Valérie Dafour18, que la autora publica con el objeto de dar 
a conocer el manuscrito que Souvtchinsky preparó para planificar las confe‑
rencias. Escrito con tinta negra, presenta algunas notas dispersas a lápiz, tal 
vez para desarrollos posteriores o, tal y como sugiere Dufour, supone su redac‑
ción en momentos diversos. Redactado en francés con algunas notas en ruso, 
presentamos a continuación tres páginas de las cuatro páginas del manuscrito19 

(dos folios/hojas de 310x200 mm, con el título Thèses pour une Explication de 
Musique en forme de 8 leçons), para posteriormente ofrecer la traducción del 
texto al español.

17 Stravinsky, Igor. Themes and Conclusions. London: Faber and Faber, 1972, p. 49.
18 Dufour, Valérie. “La Poétique musicale de Stravinsky: un manuscrit inédit de Souvtchinsky”, in: Revue 
de Musicologie, t. 89, no. 2 (2003), pp. 373‑92.
19 En el artículo de Valérie Dafour son presentadas, efectivamente, tres páginas. Sin embargo, son en 
realidad cuatro, aunque la última sólo contiene información residual, en dos o tres líneas, por lo que se opta 
por utilizar y traducir solo las tres páginas mencionadas, conforme a la fuente citada, esto es, el propio 
articulo de Dafour. Debo esta información sobre la extensión real del manuscrito a las amables indicaciones, 
junto con su permiso, de Eric Humbertclaude. 
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I

El manuscrito
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II

El texto20

I Anverso de la primera hoja

Tesis para una explicación de la Música

en forma de ocho lecciones

[palabras anotadas a lápiz en la parte superior de esta hoja:

Reactivo, Sauguet; informe]

Lección Iª. El fenómeno musical.

Lo que no es, en mi opinión, la músicax.

La verdadera experiencia musical. La noción del tiempo y la música. El “[K] 
Chronos”.

El instante sonoro. La duración musical; el transcurso del Tiempo musical. 
El problema del “Lento” y del “Scherzo”. [(Coda)]

“Las altas matemáticas” de la música. La especulación musical. La dialéctica 
del proceso creador en música. “Coincidentia oppositorum”1. El principio de 
contraste y similitud en la creación musical. La meditación. La emoción musical. 
Los límites del arte musical. La crisis de unidad de conciencia y de conceptos.

Lección IIª. La obra musical (Elementos y morfología [Estructura]2)

El melos, el tema. [melodía diferente de melos. Motivo]. La armonía, el inter‑
valo. [el acorde]. Los modos. La polifonía, La modulación, El movimiento, El 
metro, el ritmo, el Tempo, la sonoridad; los registros y los timbres: la frase, el 
vocablo, la palabra, la sílaba, la entonación. Los desarrollos. La Forma (El coral, 
La fuga, La sonata, La sinfonía, el poema, El preludio, La danza, la cantata, la 
ópera. La Forma. La verdadera y la falsa duración. 

20 Agradezco a Silvia Lenoir su generosa ayuda en este artículo. El mérito en la traducción, revisión y 
comentarios a la puntuación del texto en francés es plenamente suyo.
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[Sistema]

[(profano)

(sacro)]
x) la magia, lo irracional, la música esotérica. I

II [reverso de la primera hoja]

Lección IIIª. El oficio musical.

La Composición de una obra musical. El don y los dones musicales, el oído. 
La composición, la invención, la imaginación —la imaginación “fantasiosa” e 
intelectual, la inspiración. La concepción musical. El sistema. La escritura —
[factura]— musical. Materia sonora. Los datos y la inercia del proceso creador. 
Lo deseado y lo inesperado. [respiración, tiempos fuerte y débil]. La cultura y el 
gusto. La cultura del gusto. El orden.

“El reino de la necesidad y el reino de la libertad”.

Lección IVª. Tipología musical [supone distinción]

[I] Problema del estilo. Análisis sinópticos, sincrónicos y paralelos. [de la pureza 
ilustrativa asociativa]. Lo que llamamos “Clasicismo” [Academicismo], el “roman‑
ticismo” y el “modernismo” en la música. Música “que se impone” y música 
“sumisa”. Psicología musical. Los paralelismos de las diferentes artes. De la 
banalidad y de los lugares comunes. [II Sacro, profano]. 

[Seguido de una palabra en ruso no descifrada]

[dos palabras en ruso no descifradas]

Independiente

Condición [fin de la palabra ilegible]

[Haydn, Wagner]

[música <

Mecenas

Esnobismo

Publico
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Lección Vª. Remontando en la historia.

El problema de lo continuo y lo discontinuo. Las “revoluciones” y la evolución 
en la historia de las artes. Las relaciones causales. Lo determinado y lo indeter‑
minado. El azar. La génesis y el fenómeno (el hecho). Los ciclos. El progreso. Las 
artes y la vida.

La ideocracia. Las ideas‑pujantes. Los mecenas. El esnobismo y la escolástica. 

El espíritu burgués.

III Anverso de la segunda hoja

Lecciones VI y VIIª. La música rusa

[ciudadano del mundo]

El folclore y la cultura musical. El canto llano. Kastalsky. Rusia‑Eurasia. 
“Italianismos”, “germanismos” y “orientalismos” de la música rusa. Los elemen‑
tos fundamentales de la historiografía rusa. Las dos Rusias. La revolución y la 
Reacción rusa. Los dos “desórdenes”.

Glinka. Tchaikovsky, Moussorgsky. R. Korsakoff, Scriabine. El nuevo “fol‑
clorismo” soviético (de Ucrania, Georgia, Azerbaiján, Armenia, etc.) y la descla‑
sificación [degradación] de los valores.

Lección VIIIª. De la Ejecución.

La nada y la vida musical. La música, los ejecutantes, los oyentes, El público. 
La interpretación y la ejecución. La crítica musical; sus aberraciones y sus des‑
varíos “clásicos”. La música “accesible” y “enigmática”. El verdadero sentido de 
la música. El “yo”, el “no‑yo” —y el Ser— monismo creador.

[Academicismo]

III

Consideraciones

Se observa poca uniformidad en la puntuación del original. Después de pun‑
tos aparecen mayúsculas y también minúsculas. Cuando hay una sucesión de 
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nombres, algunos están separados por comas y otros por puntos. También es 
preciso tener en cuenta que los apellidos rusos están escritos con sonidos fran‑
ceses: Pouchkin: «ou» = u, en castellano; Alexandre y no Alexander. La toma en 
consideración de estos aspectos compromete los criterios de transcripción y 
presentación del texto ya que, una vez considerados, debe decidirse si la traduc‑
ción respeta estas anomalías o se utiliza el español con corrección. Para una 
mayor cercanía con el original, la traducción del texto respeta estas y otras dis‑
crepancias en la puntuación.

El manuscrito ofrece un plan general de las conferencias. Siguiendo en la línea 
de lo apuntado por Dufour, es interesante el planteamiento en ocho lecciones, 
y no en seis como finalmente se llevó a cabo. Tampoco se esboza en él una lección 
inicial (Toma de contacto), sí recogida en las edición final de la Poética y empleada 
por Stravinsky a modo de preludio. Destaca la presentación de las ideas a través 
de distinciones dialécticas: continuidad‑discontinuidad, sacro‑profano, deter‑
minado‑indeterminado, contraste‑similitud. Esta dualidad, común al manuscrito 
y a la edición final de la Poética, se integra en el relato como principio estructu‑
ral. La dialéctica de opuestos constituye así un principio de ordenación. Como 
ha apuntado Craft, existe la posibilidad de que el compositor ruso estuviera 
trabajando la idea de la coincidentia oppositorum en Nicolás de Cusa, muy pro‑
bablemente por influencia de Souvtchinsky. El documento recoge, entre otras, 
las ideas de duración e instante, que nos van a permitir vincular el pensamiento 
de Souvtchinsky y los textos de la Poética musical con la filosofía bergsoniana, 
una articulación de especial conveniencia para explorar el concepto de tiempo 
en Igor Stravinsky.

El concepto de tiempo en el pensamiento estético de Igor Stravinsky

I

Leer la historia del Universo como historia de un tiempo autónomo,

de una autonomía creciente del tiempo es, en mi opinión, una de las tentaciones 
interesantes de la ciencia contemporánea.

— Ilya Prigogine, El nacimiento del tiempo
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El manuscrito de Souvtchinsky revela el papel del filósofo como arquitecto de 
las conferencias. La proyección en las mismas de algunos elementos esenciales 
de su pensamiento —caso del instante y la duración como elementos conforma‑
dores del cronos musical—, permite establecer algunas consideraciones que nos 
motivan a indagar ahora en el concepto de tiempo en Stravinsky.

La problemática del tiempo no representa ni mucho menos una competencia 
exclusivamente artística. Entronca con la raíz misma de la ontología (problemá‑
tica del ser), la epistemología (problemática del conocimiento), o la fenomenología 
(problemática de lo que aparece). Sin embargo, cualquier sistema se vería insufi‑
ciente si abordara la cuestión del tiempo sin atender al fenómeno musical. Que 
este principio de exigencia debe de estar presente con independencia del funda‑
mento de dicho sistema —ya sea filosófico, religioso, científico o artístico— es 
un hecho que se comprende sin dificultad. 

Los caminos de la imaginación en la ciencia han derivado en una distinción 
entre tiempo‑real y tiempo‑ilusión, transitados respectivamente por la biología 
y la física. En la realidad de la materia, aceptamos como irreversible una progre‑
siva entropía que presenta, a rasgos generales, la idea de que a medida que el 
tiempo avanza aumenta el desorden21. Precisamente, sobre la consideración de 
este fenómeno en relación con la linealidad temporal, Stephen Hawking afirma 
que “[…] el incremento del desorden o la entropía con el tiempo es un ejemplo 
de lo que se denomina una flecha del tiempo, algo que da una dirección al tiempo 
y distingue el pasado del futuro”22. Si de algo puede dar cuenta la física es de las 
leyes que rigen la materia. Desterrado del afuera, el tiempo real ha de inscribirse 
necesariamente en el marco de la biología, como condición formal de lo vivo, 
como conciencia de la duración de esa condición. Aceptada la distinción propuesta 
es posible, por tanto, establecer dos categorías de tiempo23:

tiempo real➞tiempo biológico

tiempo ilusión➞tiempo físico

21 Relacionada con los conceptos de información e incertidumbre, la entropía mide el grado de desorden de 
un mensaje. Así, a mayor desorden más incertidumbre, pero también más información novedosa. Cuando 
la incertidumbre es excesiva como consecuencia del desorden, se introduce la redundancia como estrategia 
encaminada a evitar errores en la decodificación del mensaje.
22 Hawking, Stephen. La teoría del todo (tr. Javier García Sanz). Madrid: Debolsillo, 2009, p. 113.
23 Sigo aquí y en lo sucesivo la distinción tiempo biológico/tiempo físico aportada por Ilya Prigogine: El 
nacimiento del tiempo (tr. Josep María Pons). Barcelona: Tusquets, 2005.
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Anticipando algunas distinciones posteriores, presentes por ejemplo en Bergson 
o Dahlhaus, podemos complementar la propuesta de Prigogine del siguiente modo:

tiempo real➞biológico ➞ tiempo psicológico/interior

tiempo‑ilusión➞físico ➞ tiempo ontológico/exterior

Para dar cuenta del tiempo, el proceder tradicional de la ciencia ha sido el de 
extraer del mundo físico fenómenos del tipo lo que tarda un móvil en llegar de 
un punto A a un punto B, y observarlos bajo la convención de la medición y la 
longitud como única dimensión (mito matemático‑lineal del tiempo). Aunque 
esta convención de la que hablan cosmólogos y matemáticos lo revista con la 
apariencia sugerente de una trayectoria, lo cierto es que el tiempo, como vivencia, 
es algo más que desplazamiento y flechas inmóviles. De no ser así, habitaría 
únicamente en los movimiento de la exterioridad. Superado ese primer nivel de 
conceptualización —llevados por una consideración del tiempo en términos de 
espacio—, hemos de interrogarnos ahora por la vivencia de la propia interioridad, 
donde la ciencia, desde los términos propuestos, carece de precisión.

II

El fenómeno de la música nos es dado con el  
único fin de instituir un orden en las cosas,

y por encima de todo, un orden entre el hombre y el tiempo,  
lo que requiere forzosa y únicamente una construcción.

Hecha la construcción, alcanzado el orden, todo está dicho.

— Igor Stravinsky, Crónicas de mi vida)

La contemplación de la música como fenómeno se integra en el marco de los 
estudios sobre percepción de la conciencia en términos de temporalidad que 
emergen a comienzos del siglo XX. En Stravinsky “la afinidad con la fenome‑
nología filosófica estrictamente contemporánea es incuestionable. La renuncia a 
todo psicologismo, la reducción al puro fenómeno tal como éste se da en cuanto 
tal, debe abrir la región de un ser indubitable, ‘auténtico’”24. La conjugación de 

24 Adorno. Filosofía de la nueva música, p. 124.
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fenomenología y música está en relación directa con lo que supone cualquier 
descripción fenomenológica, a saber: que se realiza desde el punto de vista de la 
temporalidad. La música del compositor ruso recoge el clima de transición del 
siglo XIX al XX25, donde se devalúa aquello que el sujeto pone de su vida interior 
(reacción contra el romanticismo) en favor de un énfasis en la autonomía del 
objeto. Ejemplo de ello son sus obras Fuegos de artificio (1908), Pájaro de fuego 
(1910), Petrushka (1911) o La Consagración de la Primavera (1913).

Al abordar el concepto de tiempo, la actividad espiritual que encarna la crea‑
ción musical procede de forma bien distinta del resto de expresiones artísticas y 
articulaciones del pensamiento. La cuestión temporal es inmanente a toda refle‑
xión sobre la música: la música es ante todo una experiencia de‑en el tiempo. 
Para Husserl, la experiencia de la caída en el tiempo transfigura los mapas de 
pensamiento actuando sobre tres ejes: la sensación, la imaginación y la memoria, 
que llamaré ejes de articulación ontológica. La sensación es el tiempo presente, la 
vivencia del estar presente ahí dejando de estar presente, lo que en música coincide 
con la percepción del instante sonoro. Por su parte, la imaginación, como tiempo 
futuro, integra lo posible a lo real mediante superposición, construyendo un 
acorde donde el sujeto realiza una doble operación. Por un lado, rellena vertical‑
mente lo percibido aportándole densidad, tejido sonoro26. Por otro, existe una 
implicación horizontal, una espera trazada a partir de un sistema de expetativas 
que baraja futuras derivaciones, posibilidades del instante sonoro que permiten 
al sujeto especular con el dibujo que va a venir. Mientras la sensación deviene al 
desaparecer el llamado “tiempo de presencia”27, la imaginación no puede hacer 
nada por lo que ya ha sido, pues únicamente actúa hacia delante. Es en la memo‑
ria donde se cobija el pasado: “[…] el hombre está condenado a sufrir el transcurso 

25 Stravinsky participa con plenitud y de forma activa en la vanguardia de su tiempo. Prueba de ello es su 
tránsito por el dodecafonismo, el neoclasicismo, o unas no del todo reconocidas influencias folkloristas, a 
los que se suma su música para ballet, en la que llega a contar con la colaboración de Picasso para alguna 
escenografía, caso del ballet Pulcinella.
26 En relación al fenómeno musical, este aspecto se identifica con las implicaciones armónicas de toda 
melodía, que actúan como acompañamiento impreso por el sujeto. Ya Schönberg reflexionó sobre las rela‑
ciones armónicas inherentes a toda percepción melódica. La idea de acompañamiento a la que hago refe‑
rencia se encuentra expuesta en el sugerente libro de Bachelard Dialéctica de la duración, sobre el que volveré 
más adelante.
27 Husserl, Edmund. Lecciones de fenomenología sobre la conciencia interna del tiempo (tr. Agustín Serrano 
de Haro). Madrid: Trotta, 2002, p. 44.
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del tiempo, con sus categorías de pasado y futuro, sin lograr jamás hacer real, 
por ende estable, su categoría de presente”28. 

El debate propuesto por la fenomenología sitúa el foco en el objeto en sí, lo 
que en música propicia la consideración del sonido como materia pura, vaciada 
de toda subjetividad. Sin embargo, al margen de nuevas aportaciones, todo 
discurso musical sigue siendo de manera irreversible un fragmento de tiempo. 
Más allá de la consolidación de una teoría de lo que aparece, ¿qué ha cambiado 
entonces?. A mi juicio, en los albores del siglo XX surgen dos variaciones clave. 
Desde esta nueva consideración del objeto sonoro, se origina un cambio sustan‑
cial en la relación compositor‑público, fruto de una evolución en la técnica sólo 
experimentada por el primero29. Por otro lado, se produce la desintegración del 
concepto tradicional de obra, más exactamente la apertura hacia la obra abierta 
a través, entre otros factores, de la disolución del sistema tonal como consecuen‑
cia de la emancipación de la disonancia30.

Sin embargo, la desintegración de la tonalidad no ha supuesto la pérdida de 
una forma, en el sentido de una morfología de lo percibido31. La música, como 
atestigua su despliegue en el siglo XX, posee la capacidad de crear estructuras 
coherentes por medio de material atonal32. En el contexto contemporáneo de 
Stravinsky, la novedad radica en la configuración del relato sonoro desde un 
original tratamiento de los parámetros de intensidad, textura, duración o 
timbre, considerados hasta ese momento como secundarios. Así encontramos 
estilos que modelan el sonido en función del color (pensemos en Varèse), el 
intervalo (Schönberg y Berg, pero principalmente Webern) o el ritmo. Funda‑
mentalmente en éste último se sitúa Stravinsky. Como extensividad del propio 

28 Stravinsky, Igor. Crónicas de mi vida (tr. Elena Vilallonga Serra). Barcelona: Alba, 2005, p. 67.
29 Mientras el compositor renueva lenguaje y procedimientos, la cultura musical del público no corre pareja 
a esta evolución.
30 Acerca de la emancipación de la disonancia, es interesante el siguiente apunte de la Poética musical: “El 
caso es que desde hace más de un siglo, la música ha multiplicado los ejemplos de un estilo del que la diso‑
nancia se ha emancipado, y ya no está unida a su antigua función […] Convertida en una cosa en sí, sucede 
que no prepara ni anuncia nada”. Stravinsky, Poética musical, .p. 41. 
31 En relación a la pérdida o desintegración de algunos parámetros musicales, he podido trabajar reciente‑
mente con el profesor Federico Monjeau, profesor titular de la Cátedra de Estética Musical de la Universidad 
de Buenos Aires, sobre la pertinencia de analizar en su devenir la historia de la música desde la idea de 
pérdidas y no de ganancias. Para una ampliación, véase Monjeau, Federico: La invención musical. Ideas de 
historia, forma y representación. Buenos Aires: Paidós, 2004.
32 Tal y como ya apuntara de manera temprana Ernst Krenek.
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concepto de forma, el ritmo se constituye como elemento estructural, repetición 
más o menos recurrente de una elección morfológica. Aprehendido por el sujeto 
como factor de visibilidad de la forma, es en la interioridad de ésta donde el 
ritmo se compone a través del metro, la constante que en el proceso de la expe‑
riencia estética despierta la búsqueda natural de la simetría y la regularidad. 
Tal es la propuesta de Stravinsky33. Pero volviendo al concepto de tiempo, no 
es posible comprender la propuesta que subyace a la Poética musical sin atender, 
como he sugerido, a la obra de Pierre Souvtchinsky, donde la idea del cronos 
musical constituye el gran objeto de reflexión de su estética musical. Los artí‑
culos que el filósofo dedica a esta cuestión ponen de manifiesto su intento por 
responder a los misterios de la creación sonora. Especialmente significativa es 
esta idea en “Epoque de la foi”:

“La conciencia religiosa de la vida es la aceptación musical porque sólo la 
música, y nuestra energía psíquica, es capaz de reemplazar el tiempo”34.

En “La conception du monde et l’arte” la concreción del tiempo se materializa 
de forma dialéctica a través de dos repertorios musicales. Por un lado encontra‑
mos una música religiosa caracterizada por su uso del modo, música que Souvt‑
chinsky define como populaire. Por otro, la música académica asentada sobre la 
tonalidad (savant). El grado de adecuación del pensamiento de Stravinsky a la 
obra de Souvtchinsky es especialmente pertinente en relación con el concepto 
de tiempo, que el filósofo sintetiza en dos categorías:

“La particularidad de la noción musical del tiempo consiste precisamente en 
el hecho de que ésta nace y se desarrolla fuera de las categorías del tiempo psi‑
cológico que es al mismo tiempo lo que permite considerar la experiencia musi‑
cal como una de las formas más puras del sentido ontológico del tiempo”35.

La correspondencia del anterior pasaje con el texto de la Poética no deja lugar 
a dudas:

33 Por ejemplo, en su famoso pasaje de la Consagración. En relación al tratamiento del elemento rítmico en 
el contexto del siglo XX, merece particular consideración la obra de Messiaen Quatre études de rythme, 
especialmente el segundo: Mode de valeurs et d’ intensités.
34 Akimova, Irina. Pierre Souvtchinsky. Parcours d’un Russe hors frontier. Paris: Ĺ Harmattan, 2011, p. 124. 
“Epoque de la foi” es un artículo publicado por el filósofo en 1921 y dedicado a Vladimir Hippius.
35 Ibid. p. 128.
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“Lo que determina el carácter específico de la noción musical del tiempo es 
que esta noción nace y se desarrolla o bien independientemente de las categorías 
del tiempo psicológico, o simultáneamente a ellas”36.

Tiempo ontológico y tiempo psicológico tienen a su vez una denominación 
extensiva en los conceptos de música cronométrica y música cronoamétrica res‑
pectivamente:

“O bien la materia musical llena de manera adecuada el curso del tiempo, que 
por así decir conduce la música y determina su forma temporal, o bien abandona 
este curso del tiempo, lo reduce, lo alarga o transforma convulsivamente su curso 
normal”37. 

En la interpretación de Souvtchinsky, por ende en la Poética musical, la música 
cronométrica es siempre ontológica. Desplegada en la realidad exterior, se carac‑
teriza por la ausencia de movimientos psicológicos. La experiencia musical nos 
sitúa aquí en el nivel del objeto donde la obra conforma un desarrollo propio, 
inscrito en un tiempo que se presenta como ilimitado e irrepetible. Un tiempo 
real, en el sentido de un tiempo que representa la Historia del Universo. Pero 
existe además un estado de la obra dominado por el tiempo finito y repetible. 
Me refiero a la obra que está en la partitura, los surcos realizados de antemano 
como propuesta de trayecto, y sobre los que después transcurren el torrente de 
sonidos que se corresponde con su ejecución: la música cronoamétrica, de natu‑
raleza psicológica, susceptible de expresar las emociones que dan cuenta de los 
estados de la vida interior. No se inscribe en el desarrollo del tiempo real, y la 
experiencia musical se manifiesta esta vez en el nivel del sujeto. 

La doble consideración de la experiencia temporal a través de la música se 
concreta en Dahlhaus en las categorías de tiempo como proceso y tiempo como 
duración, según se parta del sujeto o del objeto respectivamente38. A este hecho 
subyace una consiguiente bidireccionalidad. Mientras la música cronométrica 
(tiempo ontológico) procede en la dirección objeto‑sujeto, en la música cronoa‑
métrica (tiempo psicológico), ante la misma dirección el sentido es el contrario. 
Cada una ofrece un modo de aproximación al fenómeno musical, al objeto sonoro 

36 Stravinsky. Poética. Musical, pp. 37‑38.
37 Akimova. Pierre Soutchinsky, p. 129.
38 Dahlhaus, Carl y Eggebrecht, Hans. ¿Qué es la música? (tr. Luis Andrés Bredlow). Barcelona: Acantilado, 
2012, p. 174.
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y a su recepción. En virtud de esta aproximación surgen dos corrientes estéticas, 
según prevalezca la forma o el contenido. La proyección de tipo intra‑musical 
(direccionalidad objeto‑sujeto) va a derivar en una estética de la forma ajustada 
al instante sonoro, en la que domina el principio de similitud y la tendencia a la 
unidad. Stravinsky declara su predilección por este procedimiento: 

“Siempre he considerado que, en general, es más conveniente proceder por 
similitud que por contraste. La música se afirma así en la medida de su renuncia 
a las seducciones de la variedad. Lo que pierde en discutibles riquezas lo gana en 
verdadera solidez”39.

En cambio, en la aproximación de tipo extra‑musical (direccionalidad sujeto‑
‑objeto) prevalece la voluntad de expresión sobre la autonomía de lo expresado, 
el sujeto proyecta sus estados y emociones, el sustrato de una estética del conte‑
nido dominada por el principio de contraste y tendente a la variedad. En esta 
aparente divergencia, Stravinsky nos dice:

“El contraste es un elemento de variedad, pero dispersa la atención. La simi‑
litud nace de una tendencia a la unidad. La necesidad de variación es perfecta‑
mente legítima, pero no hay que olvidar que lo uno procede40 a lo múltiple”41. 

El problema del cronos musical entronca con una de las constantes en el pro‑
blema del conocimiento: la relación de lo uno y lo múltiple o cómo conciliar el 
ser parmenídeo con el devenir heraclitiano. Las implicaciones derivadas de las 
categorías de lo temporal van a ser también el criterio empleado por Souvtchinsky 
para llevar a cabo su particular lectura de la historia de la música. Surgen en el 
filósofo dos vías diacrónicas42:

a) Música cronoamétrica: representada fundamentalmente por Wagner, y por 
extensión por aquellos compositores que van a adoptar los principios wag‑
nerianos: Franck, Rimski‑Korsakov, Puccini, D’Indy, Meyerbeer, Berlioz 
o Liszt.

39 Stravinsky. Poética musical, p. 39.
40 Debe tratarse de un error de la versión castellana de Acantilado. Más bien debiera decir “precede”, en el 
sentido de anteceder. En caso de referirse a proceder, la expresión correcta debiera ser “proceder de”.
41 Ibid. p. 39.
42 Sigo aquí la información aportada por Akimova en su citado libro sobre Souvtchinsky.
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b) Música cronométrica: sitúa a Debussy como la primera antítesis del fenó‑
meno wagneriano, una duración “real y viva”, trazada ya como transcurso 
del tiempo exterior. Stravinsky es el paradigma de esta música, que cons‑
tituye para Souvtchinsky el ideal de composición. El compositor ruso 
conjuga un sentimiento de tradición (en sus memorias es reiterada la alusión 
a su maestro Rimski‑Korsakov), con un deseo de reformar la materia sonora 
y, esencialmente, la técnica de composición43.

El camino de la música como fenómeno interior —la música cronoamétrica de 
Souvtchinsky— fue ampliamente explorado hasta la estética post‑romántica. Cor‑
rientes como el expresionismo simplemente recogieron el testigo añadiendo un 
potenciómetro: el psicoanálisis. Sin embargo, toda música apela a la interioridad del 
sujeto desde su proceso de creación y de percepción como experiencia estética. Lo 
que pone de manifiesto el sendero iniciado por Debussy, y continuado por Stravinsky, 
es la necesidad de ventilar las estancias del tiempo psicológico, abrir la ventana para 
respirar el aire ontológico que, desplegado en el afuera, vacía su contenido de toda 
referencia más allá de sí mismo. Pero, en mi opinión, no debe confundirse el tiempo 
métrico característico del compositor ruso con el tiempo del mundo, aun considerando 
que la música es indiscutiblemente un fenómeno desplegado en este último. En 
Stravinsky, la música alcanza su plenitud como fenómeno exterior inscribiendo de 
manera poética el tiempo del ser en el tiempo del Universo.

III
La continuidad psíquica no es un dato, sino una obra.

— Gastón Bachelard, Dialéctica de la duración

Poseemos en nosotros mismos toda la música:  
ella yace en las capas más profundas del recuerdo. 

Todo lo que es musical es una cuestión de reminiscencia. 

En la época en que no teníamos nombre debimos haberlo oído todo.

— Emil Ciorán. De lágrimas y de santos

43 Existe sin embargo un grupo de compositores que se escapa a la clasificación propuesta en el artículo y 
que merece una atención particular: es el caso de Beethoven, Chopin, Schumann o Brahms. 
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La contemplación de la música como experiencia temporal nos sitúa ante el espejo 
de la continuidad‑discontinuidad. En primer y último término, este espejo es el 
oráculo de nuestro propio devenir. Bosquejaré esta dialéctica partiendo del manuscrito 
de Souvtchinsky que, reflejándose en ella, enfatiza algunas categorías de lo temporal. 
A través de estas categorías propondré la presencia real de Bergson en los postulados 
de las conferencias. Antes, es necesario realizar unas consideraciones preliminares.

En el marco de las aportaciones contemporáneas al concepto de tiempo y su 
incidencia en la experiencia estética, Irina Akimova ha señalado la predominancia 
de Bergson en las reflexiones de filósofos y creadores rusos a comienzos del XX44. 
Ejemplo de ello es el libro Une rencontré philosophique. Bergson en Russie (1907‑1917), 
donde Frances Nethercort expone las condiciones de asimilación del aparato ber‑
gsoniano en el contexto eurasiático. Según este autor, los comentadores rusos de 
Bergson (Nikolaï Lossky, Sergeï Askoldov y Semion Frank), fueron especialmente 
seducidos por las reflexiones bergsonianas en torno a la duración, la memoria espi‑
ritual (como contemplación del pasado), el elan vital o la intuición45. 

La influencia de Bergson en el marco filosófico de la Poética musical es espe‑
cialmente significativa en la conferencia dedicada al fenómeno musical. Tanto en 
la edición final de las conferencias como en el manuscrito de Souvtchinsky, 
confluyen dos partículas inherentes a la percepción del tiempo: la duración (Ber‑
gson) y —por oposición dialéctica— el instante (Bachelard). En Bergson, el ser 
se percibe como conciencia de su duración en un contexto de preeminencia del 
tiempo sobre el espacio. Al instaurar un orden entre el ser y el tiempo, la música 
se presenta como fenómeno pertinente en toda ontología donde prevalezca lo 
temporal. La realidad de la música vivida por el sujeto se funda en la percepción 
del sonido como objeto de la experiencia sensible y en su transformación en la 
experiencia interior de la temporalidad. Es precisamente este privilegio de la 
temporalidad el que configura al ser en términos de duración, pues si el tiempo 
se presentase del mismo modo que el espacio “[…] nos vendría dado de golpe 

44 Akimova. Pierre Souvtchinsky, pp. 228‑31. Debido a su completitud, empleo este texto como fuente 
principal en todo lo concerniente al filósofo ruso, sintetizando algunos pasajes y sugiriendo algunas 
aportaciones. 
45 Ibid. Las primeras obras de Bergson que los lectores rusos conocen son La evolución creadora (1909), su 
Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia y Materia y memoria (1911). 
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como él. Por eso mismo dejaría de durar, de ser en el tiempo”46. Se comprende 
que proceder en sentido opuesto (preeminencia del espacio sobre el tiempo) 
configura una percepción del ser como instantaneidad. Aquí hallamos la prin‑
cipal diferencia entre la teoría de la duración de Bergson (ser como tiempo) y la 
teoría del instante en Bachelard (ser como espacio). Es posible trazar algunas 
metáforas que acerquen estas propuestas al fenómeno musical.

Dibujemos una metáfora desde Bergson. Podemos presentar el fenómeno musical 
con la amabilidad hacia el huésped al que ya se esperaba. Porque la escucha es el 
camino más directo al espíritu, la música nos introduce en una nueva arquitectura: 
nos hallamos en los espacios de la interioridad, donde el sujeto convierte de modo 
inmediato la duración de esa percepción del sonido en la percepción de sí como 
continuidad. En Bachelard, sin embargo, el fenómeno musical ha de enmarcarse en 
la idea de un vacío preexistente que conceda unicidad a cada instante, de tal forma 
que el siguiente instante parta de un estado inédito, un volver a empezar como per‑
cepción discontinua del tiempo (instante–vacío–instante…). Pero el fenómeno 
musical cuestiona la legitimidad de este argumento, pues en música, el silencio 
vaporoso que actúa a modo de velo, también articula los instantes sonoros. También 
el silencio, que parece suspender cualquier manifestación de articulación (a menos 
que alcancemos a articular todo lo posible), se integra, con mayor pertinencia en el 
contexto contemporáneo, en la estructura misma de la obra como totalidad.

Las categorías de tiempo en Bergson, —donde se conjugan un tiempo homo‑
géneo como “el espacio que sirve de símbolo a la duración real”47 y un tiempo 
interior, psicológico, representado como conciencia de la duración— tienen 
también su resonancia en la Poética musical. En mi opinión, la presencia de 
Bergson en las conferencias proviene, precisamente, del rol de Souvtchinsky en 
su diseño y elaboración concetual. La única duración aprehensible en términos 
de facticidad percetiva es, precisamente, la duración de la conciencia de sí. El 
misterio de la música reside en poder percibir el objeto sonoro en interacción 
dinámica con la temporalidad de la propia conciencia. No existen dos percep‑
ciones iguales del tiempo psicológico, pues “[…] no hay una duración única, sino 
tantas duraciones como conciencias que evolucionan”48. Este planteamiento 

46 Bergson, Henri. Lecciones de estética y metafísica (tr. María Tabuyo y Agustín López). Madrid: Siruela, 
2012, p. 99.
47 Ibid. p. 104. 
48 Ibid. p. 103.
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difiere de la propuesta de Bachelard, que afina su teoría del ser en términos de 
espacio, otorgando a éste una preeminencia sobre el tiempo. El espacio nos es 
dado de forma inmediata. El ser no puede aprehender su duración, pero sí puede 
actuar en el instante que le configura. La continuidad es simplemente una cons‑
trucción tildada de obra cuya ilusión reside en la capacidad inherente al instante, 
átomo de la mismidad, de resonar una vez se ha extinguido. En la Poética, el 
instante sonoro habita el presente como su elemento de facticidad: “No podemos 
asir el pasado. No nos lega más que cosas dispersas. Se nos pierde esa ligadura 
que las unía... nada puede fundarse sino sobre lo inmediato”49.

En Stravinsky la música articula los tiempos psicológico (percepción del ser 
como duración) y ontológico (instante sonoro), pero no únicamente como unidad 
superior, sino en el sentido de manifestación misma de la relación entre ambos. 
Una relación donde, como hemos visto, prevalece lo ontológico. Del mismo 
modo que en música la articulación faculta el pronunciamiento del discurso, así 
la conciencia expuesta al fenómeno musical articula sus propios vacíos, otorgando 
continuidad a la percepción de cada instante al tiempo que (re)edifica sobre el 
recuerdo de sus ruinas. En cierto sentido, la música es también un rememorar 
(Erinnerung). Tal vez su pregnancia no se halle en el instante ni en la duración, 
sino que, como metáfora, en sus conversaciones con la eternidad, quizá debamos 
escuchar las infinitas huellas que nos regala de aquel mundo sin nombre...
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Lia Tomás

Na França, a partir da segunda metade do século XVIII, a teoria da imitação 
começa a perder sua eficácia enquanto pressuposto para a valoração e avaliação 
das artes. Devido a sua limitada capacidade imitativa, muitas vezes restrita à 
tentativa de imitação de fenômenos naturais, é na música que comparecem os 
primeiros questionamentos. Outro fato ocorre em paralelo a isso, e refere‑se a 
relevância agora ocupada pela música instrumental: seu papel subalterno às 
palavras ou de mero fundo musical começa a ser minimizado, visto que a qua‑
lidade e a quantidade de seu repertório abre, nesse momento, um novo conjunto 
de indagações. Perguntas sobre a capacidade imitativa da música (agora, instru‑
mental), o que ela pode ou não imitar, se é necessário que ela imite algo e sua 
produção de sentido, por exemplo, são recolocadas em discussão em outro 
patamar, trazendo respostas inovadoras para antigas questões. 

É nesse horizonte que encontramos três autores que abraçam essa discussão, 
a saber: André Morellet — De l’expression en musique et de l’ imitation dans les 
arts (1771), Boyé — L’expression musicale mise au rang de chimère (1779) e Chaba‑
non — De la musique considérée en elle‑même et dans ses rapports avec la parole, 
les langues, la poésie et le théâtre (1785). Em seus escritos, eles procuram tecer 
distinções entre a música vocal e instrumental, suas particularidades, bem como 
esclarecer o modo como esses dois gêneros podem se reportar à imitação (caso 
seja possível) e, sobretudo, os limites existentes. 

Dentre os escritores citados, Morellet teve a vida mais longeva (1727‑1819). 
Sua atuação como economista, filósofo ligado ao Iluminismo (colaborou com 
diversos verbetes na Encyclopédie) e escritor, fez com que o conjunto de sua obra 
fosse mais robusto e diversificado em seus temas. Nascido em Lyon e educado 
por Jesuítas, frequentou posteriormente a Sorbonne. Sem muita convicção seguiu 
a carreira eclesiástica e manteve relações estreitas com o meio intelectual de seu 
tempo. Por ser fluente também em língua inglesa, traduziu diversas obras desse 
idioma e foi amigo de Benjamin Franklin. 

* Livre‑Docente, Directora do Laboratório de Estudos em Estética Musical e Filosofia da Música, Instituto de 
Artes da Universidade Estadual  Paulista (UNESP), São Paulo. Apoio à Pesquisa: Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
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Em seu tratado De l’expression en musique, Morellet pretende discutir se a 
música possui uma expressão e em que ela consiste. Considerando a expressão e 
a imitação como palavras sinônimas, distingue os tipos de objetos que a música 
imita, e é pela pesquisa dos meios que ela se utiliza para tal intento que Morellet 
principia sua argumentação. 

Para tal, Morellet parte de um tipo de axioma que norteará seu discurso: a 
música torna‑se uma espécie de língua, pois utiliza‑se do mesmo órgão da pala‑
vra e afeta os mesmos sentidos. A língua, tomada aqui como modelo para a 
música, sugere para o autor primeiramente a verificação de como esta utiliza seus 
meios para a imitação. 

No decorrer do texto, o autor deixa claro que tal como a pintura de sua época, 
a qual representava apenas objetos existentes, a música também deveria repre‑
sentar (ou imitar) as paixões humanas. Quanto à analogia entre e a música com 
a língua, Morellet também não apresenta dúvidas: é suficiente que o meio, no 
caso a voz, e o órgão ao qual elas se destinam sejam os mesmos para que ele 
conclua que a música é uma língua e se organiza como tal. E como esta aproxi‑
mação é muito antiga e comumente admitida, os escritos sobre a música cumprem 
o papel de atestar essa proposição. 

Para o autor, as palavras “pintam” os objetos sensíveis imitando os movimen‑
tos, os ruídos, as figuras ou os efeitos que produzem, por meio de analogias e 
relações que conduzem a essa imitação. Mesmo considerando a fraqueza dessas 
analogias, o fato delas terem sido usadas em todas as línguas é o que comprova 
a sua força e é no discurso que elas crescem em potência, e a poesia torna‑se o 
lugar privilegiado para tal.

Entretanto a música, apesar de utilizar os mesmos meios da voz para imitar, 
possui uma vantagem maior: assim como as línguas, ela escolherá os objetos 
sensíveis e todas as circunstâncias que podem ser imitadas pelos movimentos da 
voz e dos instrumentos, e também por analogia, poderá descrever e sugerir imi‑
tações sonoras. 

Cabe observar, no entanto, um aspecto importante no discurso de Morellet: 
a despeito de admitir a arbitrariedade dessas associações, deixando‑as a cargo da 
imaginação do artista ou do ouvinte, reconhece que essas relações podem ser 
inexistentes, ou ainda, particulares e individuais, o que não possibilitaria um 
consenso geral. Afinal, como pode haver semelhança entre “o nascer do sol, o 
frescor da manhã e os meios que a música utiliza”?
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Apesar do forte vínculo com a linguagem verbal, o autor aponta que não é 
apenas pela voz que a música imita, mas também pelos sons dos instrumentos 
musicais, o que ocorre na música instrumental. E reconhecer que analogias entre 
a língua e a música sejam possíveis, é também reconhecer seus limites, suas 
imprecisões e insuficiências, visto que o maior objetivo das artes não é a imitação 
literal da natureza. Certamente, a natureza apresenta‑se como o grande modelo 
e verdade; mas como também possui suas imperfeições, cabe às artes imitá‑la 
por verossimilhança, corrigindo suas falhas e embelezando‑a para oferecer ao 
espírito, um prazer bem maior do que a própria verdade. 

Esta distinção por parte de Morellet recoloca o problema da verossimilhança 
já aventada por Batteux no tratado Les beaux arts réduits à un même príncipe 
(1746), mas ao ponderar sobre a incompletude, a inexatidão e o rigor parcial da 
imitação musical, toca não apenas na compreensão do que seja o conceito de 
imitação nas artes, como também na possibilidade das associações, por parte dos 
ouvintes, serem apenas ilusórias, apesar de vivas e repletas de possibilidades 
representativas. Assim, nesse momento e sobre certo ponto de vista, a imperfei‑
ção imitativa da música também pode ser vista como um grande trunfo, na 
medida em que resvala no problema da impossibilidade semântica da música e 
valoriza positivamente a subjetividade do receptor, que por muito tempo, foi 
modelada e restrita a um conjunto de prescrições normativas. 

A tradução que se apresenta a seguir do De l’expression en musique et de l’ imi‑
tation dans les arts, de André Morellet, encontra‑se no Mélanges de littérature et 
de philosophie du 18e siècle. Paris, Lepetit Librairie, 1818, pp. 366‑413. Este texto 
foi primeiramente publicado no Mercure de France, em novembro de 1771, pp. 
113‑43. 

Todas as notas são da tradutora. 

Abade André Morellet – Da expressão em música e da imitação nas artes

Etiam quœdum nunc artes expoliuntur nunc etiam augescunt. Lucret: lib. V.

A música tem sua poética que, sem dúvida, merece ser pesquisada. É bom 
reconhecer todas as fontes de nossos prazeres; chegaremos, talvez, a torná‑los 
mais abundantes, ou ao menos mais puros, aperfeiçoando o gosto que é apenas 
o sentimento esclarecido das Belas‑Artes.
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A estrada é muito longa para que eu ouse percorrê‑la por inteiro: tentarei fazer 
apenas alguns passos. Aqui, tratarei apenas da expressão que atribuem à música. 

A música é uma sucessão ou um conjunto de sons mensurados em sua duração; 
sucessão na simples melodia, conjunto na harmonia.

Eu considero como sinônimos, ao menos na questão presente, os termos expri‑
mir e pintar1 (talvez ainda sejam); e como toda pintura é uma imitação, pergun‑
tar se a música possui uma expressão e em que esta expressão consiste, é 
perguntar se a música imita e como.

Podemos distinguir dois tipos de objetos que a música procura pintar e expri‑
mir: os objetos físicos, suas diversas ações, seus movimentos, seus efeitos e suas 
paixões ou, de modo geral, todas as afecções do coração humano. 

Investiguemos os meios que ela possui para essas duas espécies de imitações, 
começando pela primeira. 

A música, sendo executada pelos mesmos órgãos da língua falada e afetando 
o mesmo sentido, torna‑se ela mesma uma língua. Portanto, pode ser útil inves‑
tigar primeiramente se as línguas exprimem e imitam os objetos físicos, e por 
quais meios elas executam essa imitação. 

A imitação dos objetos físicos pelo órgão da palavra parece ter guiado os homens 
na formação de todas as línguas. Quase todas as palavras que significam os objetos 
sensíveis e suas diversas ações pintam‑nos, ao mesmo tempo, imitando o ruído que 
fazem, ou os movimentos que têm, ou as figuras que afetam, ou os efeitos que 
produzem, etc.; tais são os nomes dados aos objetos que fazem ruídos ou que têm 
movimento, o trovão, o vento, os rios, os animais, as ações de picar, perfurar, 
escavar, voar, escorregar, quebrar, etc. Os termos que exprimem estas idéias são 
imitativos em todas as línguas do mundo e esta imitação é reconhecida através de 
todas as alterações que as línguas sofreram no progresso das sociedades.

Esta verdade é bastante conhecida para que sejamos obrigados a prová‑la por 
meio de exemplos que se apresentam deles próprios; porém, o que é importante 
destacar aqui, é a força das analogias e das relações que conduziram esta imitação. 

1 O verbo peindre (pintar) também pode ser entendido como representar, mostrar, revelar, exprimir, des‑
crever, entre outras acepções. No entanto, decidimos manter a tradução como pintar, visto o sentido dado 
pelo autor no presente contexto.
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Podemos classificá‑las de fracas no primeiro aspecto, mas vemos que sua influência 
sobre a formação das línguas foi bem potente, visto que guiou, ao mesmo tempo 
e na mesma rota, todos os homens de todas as nações. É, se quisermos, uma seme‑
lhança bem leve como aquela da palavra fragor com o ruído de uma árvore que se 
quebra; dos nomes do tonerre [trovão], do foudre [raio], do vent [vento], com esses 
diversos objetos físicos; das palavras akmé, acuere, aiguille, hache, etc. e geralmente 
da sílaba ac com as ações de perfurar, de picar, de cortar, etc.; as palavras flewe, 
flatus, souffle, etc., onde a articulação fl exprime a fluidez, com o escoamento de 
um fluído, etc.; mas esta semelhança ou, se quisermos, esta analogia, é real e ver‑
dadeira. Ela lembra a idéia do objeto, recupera ao menos em parte, as sensações 
que sua presença causou; ela fornece, portanto, às línguas, um primeiro meio de 
imitação que as palavras possuem, por assim dizer, mesmo isoladas das demais e 
antes que as reuníssemos para formar a frase e o discurso. 

Porém logo se abre uma fonte infinitamente mais abundante da qual a imita‑
ção poderá jorrar: é o conjunto, a combinação destes mesmos sons na frase e no 
discurso. Aqui essas primeiras analogias fracas, ao menos em aparência, entre as 
palavras e as coisas, encontrando‑se reunidas, prestam‑se mutuamente uma nova 
força. A imitação torna‑se mais verdadeira oferecendo‑nos mais traços ao mesmo 
tempo. É certo que essa parte da frase, o murmúrio de um córrego que desliza sua 
correnteza prateada etc., forma uma imitação cuja verdade não pode ser desco‑
nhecida; a semelhança do quadro aumenta, em maior razão, que o número de 
traços; quando eu desenho um rosto, se um ou dois golpes do lápis, mesmo 
verdadeiros, são ainda equivocados, três ou quatro não o são.

Nessa imitação dos objetos, pela frase e pelo discurso, o movimento já é sen‑
sível; o movimento, cujo emprego é a grande riqueza e a grande potência das 
artes; mas é na poesia que ele começa a produzir seus efeitos. O número e a 
medida vêm ao socorro da imitação e lhes dão outra energia. 

Taenarias etiam fauces, alta osrua, ditis,
Et caligantem nigra formidine lucum, etc.2

Chiama gli abitator dell’ ombre eterne
Il rauco suon della tartares tromba, etc.3

2 Virgílio. Geórgicas, par. 467, 468. 
3 T. Tasso. Jerusalém Libertada. 
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Dans le sin de la mort, ses noirs enchatements, etc.4

Vade, age, nate : voca zephyros et labere pennis.5

Mesmo desejando que cada palavra desses admiráveis versos não imitem e nem 
pintem nada pois os consideramos como isolados, quem poderá recusar‑se a 
sentir com verdade seu conjunto, seu movimento, seu metro, pintando e imitando 
os horrores sombrios do reino de Plutão, o vôo rápido e ligeiro de Mercúrio e 
dos Zéfiros, etc.?

Agora é fácil ver que os meios de imitação que o órgão da voz possui para pintar 
os objetos físicos, suas ações, seus movimentos, etc., a música pode servir‑se deles 
e empregá‑los com maior vantagem para executar a imitação a qual trabalha. 

Como as línguas, como a poesia, ela escolherá, dentre os objetos sensíveis, os 
sons, as ações, os movimentos, os efeitos e em geral todas as circunstâncias que 
podem ser imitadas pelos sons, pelo movimento da voz e pelas diversas espécies 
de instrumentos; ela pintará os ruídos e os sons, pelos sons mais análogos; os 
movimentos pelos movimentos, a elevação de um objeto pelos sons elevados 
[agudos] e sua profundidade pelos sons graves; a distância pela oposição destes 
dois tipo de sons, a sequência pelos sons apoiados e o enfraquecimento por graus, 
como as impressões que ocorrem em nossos sentidos quando um objeto se dis‑
tancia e desaparece; sua aproximação por uma marcha contrária; a violência de 
uma torrente que arrasta tudo em sua passagem, por uma sucessão rápida de sons 
fortemente pronunciados e ligados em conjunto, que representam o movimento 
dessa massa de água agindo como um corpo sólido; as nuvens flutuantes que se 
elevam, por um canto suave sobre um fundo harmônico igual; o mar agitado, 
pelo movimento rápido de sons ligados, como as ondas que se sucedem cho‑
cando‑se; o ruído do trovão que rodopia, por uma sequência diatônica de sons 
destacados [staccati]6, indo do agudo ao grave e do grave ao agudo; o raio que 
brilha, pelos traços dos cantos agudos e ligeiros; o relâmpago que explode, pelos 
sons mais graves e mais percussivo, ambos saindo de repente de uma harmonia 
plena e apoiada; a chuva, pelos sons destacados [staccati]e descendentes do agudo 
ao grave com intervalos pouco distantes e cujo movimento descreve aquilo que 

4 Rousseau. Circé. 
5 Virgílio. Eneida, Livro IV, par. 224. 
6 Na terminologia musical, o staccato é um tipo de articulação na qual as notas de uma frase devem ser 
executadas com um tipo de suspensão entre elas, tornando a duração das mesmas mais curtas. 
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os latinos chamam stillicidium7, de um nome seguramente bem imitativo; o curso 
agradável de um riacho, pela repetição de uma frase curta e diatônica confiada 
aos instrumentos mais doces e apoiadas por um baixo contínuo bem simples; o 
rio que desliza suas águas com maior rapidez e majestade, por uma imitação um 
pouco parecida, porém com sons mais graves, com instrumentos mais potentes, 
mais plenos e um baixo mais trabalhado; a madrugada, por um murmúrio de 
instrumentos agudos semelhante ao canto dos pássaros; o frescor da manhã, por 
sua leveza de movimentos e a delicadeza dos sons, por uma harmonia simples e 
fácil que entendemos sem esforço e que colocará a alma neste estado de doce 
emoção causado pelo espetáculo do despertar da natureza; o fenômeno da ampli‑
ficação sucessiva da luz poderá ser imitado pela amplificação sucessiva da força 
da harmonia; a claridade do dia, pelo brilho dos sons; a lentidão majestosa do 
sol, pela gravidade do movimento; e a força de seus raios, por uma harmonia 
plena e forte; seu poente, pela degradação e enfraquecimento sucessivo dos sons; 
o retorno dos rebanhos, pelos cantos imitativos dos pastores que possuem um 
caráter de doçura e de simplicidade; o silêncio da noite, pelo jogo de instrumen‑
tos doces e em surdina, pelos sons velados como a natureza; a incerteza e o tatear 
de um homem nas trevas, pelos sons cortados e vagos; um combate, por movi‑
mentos firmes e rápidos, pelo emprego de todos os instrumentos guerreiros, pelas 
mudanças bruscas de modulação, por várias dissonâncias, pelos cantos cromá‑
ticos, exprimindo os gritos dolorosos dos feridos e dos que estão morrendo; a 
vitória, pelos cantos altivos e brilhantes, pelas vozes fortes e másculas, etc. 

Não me estenderei nesta enumeração que é bem incompleta, mas que pode, 
entretanto, dar algumas idéias dos recursos que a música possui para imitar os 
objetos sensíveis. 

Diríamos que esta pretensa imitação é absolutamente arbitrária e obra de uma 
imaginação que criou, para si mesma, as ficções agradáveis que vê relações e 
semelhanças onde não existem. Qual semelhança pode haver entre o nascer do 
sol, o frescor da manhã e todos os meios da música?

Sem dúvida, a imitação que atribuímos aqui à música supõe semelhanças, ou 
bem mais, analogias (que são semelhanças mais fracas e mais distantes) entre os 
meios da imitação e o objeto imitado. Mas estas analogias não podem ser con‑

7 Stillicidium, o gotejamento de água da chuva que cai do telhado ou beiral das casas. 
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testadas. O uso que fazemos delas prova a sua realidade. Sabemos bem que a 
música não pode ser fresca com o ar da manhã, nem suave como o odor que a 
terra umedecida pelo orvalho exala ao nascer do sol. Mas é necessário que haja 
qualquer coisa em comum entre as impressões que experimentamos com um 
belo nascer do sol e a sensação que recebemos de um certo emprego dos sons, 
para que tenhamos imaginado pintar, pela música, o nascer do sol e o frescor da 
manhã. 

Esta analogia pode ser ainda provada pelas metáforas empregadas em todas 
as línguas para pintar os fenômenos e os efeitos da música. 

O que é a metáfora? É o uso de uma expressão empregada para exprimir 
impressões feitas sobre um de nossos órgãos, para pintar impressões referentes a 
outro órgão. Quando dizemos uma voz fresca e brilhante, emprestamos essas 
expressões do sentido de tocar e de olhar, pois não há frescor, rigorosamente 
falando, que se possa tocar e brilhante que se possa ver. Entretanto, estas expres‑
sões são acolhidas em todas as línguas e não são equivocadas em nenhuma delas. 
De onde vem isso? Há uma analogia, uma semelhança, uma relação entre os três 
tipos de impressões recebidas pelo toque, de um corpo frio, pela vista, de um 
objeto brilhante, e pelo ouvido, da voz que nós chamamos de fresca e brilhante. 
O que faz essa analogia? Será que na parte mais sensível de nós mesmos, as fibras 
que recebem estes três tipos de impressões são vizinhas, comunicam‑se recipro‑
camente suas vibrações, chegam a um centro comum, etc.? Podemos esgotar‑nos 
em conjecturas metafísicas sobre este sujeito delicado, sem encontrar nada de 
satisfatório; mas os fatos não podem ser negados; os fatos, ou seja, o emprego 
deste tipo de metáfora em todas as línguas e a realidade da analogia que este 
emprego supõe.

É, por assim dizer en passant (pois talvez não seja aqui o lugar de uma reflexão), 
essa mesma correspondência de diferentes órgãos que autoriza a música a pintar, 
pelos sons parecem afetar somente os ouvidos, as impressões feitas sobre os outros 
sentidos. A música é aqui, em grande parte, uma língua metafórica. Para pintar 
os objetos, ela se apoia, como as línguas, sobre a analogia que existe entre as 
impressões feitas sobre órgãos diferentes.

O ruído e o movimento, por exemplo, um sensível aos olhos, o outro sensível 
ao ouvido, correspondem‑se reciprocamente e existem em conjunto no objeto físico. 
A música aproveita desta ligação e se não pode descrever um objeto pelas inflexões 
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da voz, ele o imita pelo movimento, ou ainda, ela reúne frequentemente estes dois 
movimentos de imitação e de expressão que se prestam um apoio mútuo. 

O exemplo dessas analogias obscuras, que dirigiram os homens na formação 
da linguagem, faz, portanto, compreender como a música pode servir‑se daque‑
las que indicamos; e porque na música, que é uma língua, os homens teriam feito 
mais difíceis? Não podemos dizer, precisamente, a razão da música é mais do 
que a língua falada, uma obra da arte, ela é bem mais uma língua de convenção 
e teve que se contentar mais facilmente a semelhanças menores? Mais fraca do 
que a natureza, ela teve que tomar todos os apoios que encontrou em sua rota.

É necessário considerar agora a facilidade com que as pequenas razões decidem 
quando não temos as mais fortes. 

Vejamos um atalho trilhado em um prado: todas as sinuosidades observadas 
podem parecer um efeito do acaso e, portanto, não há nada que tenha sido 
determinado por motivos. Um pequeno monte, um tufo de erva que quisemos 
evitar maquinalmente, um objeto distante em direção ao qual nos dirigimos sem 
pensar, trouxeram os primeiros passos mais para um lado do que para outro. 
Este primeiro traço, frequentemente impercetível, foi seguido e o atalho se for‑
mou. 

É assim que as relações distantes, as analogias fracas dirigiram insensivelmente 
os passos do homem para o esforço feito para pintar a natureza, tanto pela música 
como pela língua. 

Se me permitem expor ainda uma explicação mais metafísica deste fenômeno, 
eu diria que é a facilidade com que as idéias e as expressões se ligam, tanto entre 
elas quanto às circunstâncias mais leves. Um exemplo notável é aquele que nos 
oferece a ligação das idéias com as palavras, mesmo que as palavras não tenham, 
com os objetos das idéias, nenhuma das relações sobre as quais dissemos acima 
que as línguas estabelecem um tipo de imitação. Vemos fortes elos de impressões 
e de idéias vinculadas, por um fio imperceptível, a um pequeno número de 
sílabas e se reproduzindo rapidamente quando estas sílabas são pronunciadas. 
Basta ter compreendido uma palavra ao mesmo tempo em que adquirimos uma 
idéia, no qual experimentamos uma impressão, para que se estabeleça entre a 
palavra e a nossa idéia ou a impressão, uma ligação que jamais será rompida. 
A palavra feia sempre revelará em mim a idéia de uma coisa desagradável, porque 
foi pronunciada diante de mim as sílabas que a formam, mostrando‑me um 
objeto desagradável. 
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Pois esta mesma facilidade com que as idéias e as impressões se despertam, 
servem admiravelmente à música. Ela faz o suficiente para fazer‑nos compreen‑
der qualquer ruído que torna o objeto físico, ou de representar‑nos o movimento, 
ou em geral qualquer uma das circunstâncias que a acompanha, para despertar 
ao mesmo tempo as impressões que sua presença realizou sobre nossos órgãos ou 
sobre nossa imaginação, e faz‑nos experimentar todos os efeitos de expressão que 
atribuímos à música. Vemos que será fácil explicar isso com mais de um exemplo, 
mas nossos leitores os substituirão sem dificuldades. 

Enfim, terminarei o que eu tinha a dizer dessas analogias fazendo observar 
que as obras dos bons mestres proverão a realidade àqueles que quiserem usar 
um meio que eu mesmo empreguei algumas vezes. Não temos o que destacar 
em Pergolesi, Terradellas, Galuppi, Jommelli, Hasse, etc., os trechos nos quais 
eles queriam pintar um mesmo objeto físico; encontraremos que sempre, ou 
quase sempre, eles possuem um desenrolar semelhante e qualquer coisa de comum, 
seja no movimento, no ritmo, nos intervalos, no modo. Todos os dal torrente che 
rovina, etc., todos os destrier che all’armi usato, etc., todos os fiumicel che s’ode a 
pena, etc., todos os vo solcando un mar crudele, etc., de diferentes alturas, possuem 
semelhanças evidentes, sem que por isso sejam copiados entre si. Ora, como todos 
os compositores teriam entrado na mesma rota, ou ao menos em rotas tão vizi‑
nhas, se não tivessem sido conduzidos pelas mesmas analogias, essas relações das 
quais queremos estabelecer a realidade?

Passemos agora à expressão das paixões e das afecções diversas do coração 
humano e vejamos quais são os meios que a música possui para imitá‑los.

Todas as paixões e todos os sentimentos do coração humano possuem sua 
declamação natural; eu entendo por declamação natural: 1º, os acentos das 
grandes paixões quando elas se produzem externamente pelas vozes inarticuladas, 
como os gritos, os suspiros, os soluços ou que se exprimem por palavras que não 
formam em nada os discursos sequenciais, tais quais as interjeições; 2º, as infle‑
xões da voz que recebem o discurso sequencial empregado para exprimir as 
mesmas paixões e outros sentimentos do coração humano. 

Eu chamo esta declamação natural para distingui‑la da declamação oratória 
e teatral, que é a mesma fundada sobre os acentos das grandes paixões, e sobre 
as quais o uso da língua falada liga as palavras e as frases do discurso sequencial. 
Pois, eu digo que esta declamação natural é o modelo que a imitação musical 
copia. 
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O órgão da palavra, sendo um dos mais potentes meios que a natureza forne‑
ceu ao homem para exprimir e pintar suas idéias e seus sentimentos, é bem 
natural que a música sirva‑se dela e que lhe empreste sua expressão. Ela escolherá, 
portanto, na declamação natural os acentos mais marcados; ela lhes colocará 
mais arte preparando‑os para aumentar seu efeito; os tornará mais sensíveis 
opondo contrastes (um dos meios mais potentes das artes), os reconduzirá mais 
constantemente, pronunciando‑os mais fortemente, o que nos ocupará por mais 
tempo; em uma palavra, ela produzirá, por seu meio, essas impressões fortes e 
profundas que todas as almas sensíveis provaram, e que somente esses poderão 
reconhecer os que não são dignos de senti‑los. 

É, sobretudo, nas imitações dos acentos das grandes paixões que a música 
triunfará. Aqui não se poderá contestá‑la quanto à faculdade de exprimir e de 
pintar. Ela se tornará uma declamação enérgica e algo intermediária entre os 
sons apoiados da voz estendida, e os gritos tão sufocados, tão violentos das pai‑
xões. O compositor escolherá os gritos da natureza como o declamador, mas os 
pronunciará com muito mais força. O ator inteligente as fortificará além daquilo 
que o compositor tinha concebido. Ele fará o sacrifício da beleza de seu órgão à 
verdade da expressão: a voz mais fresca e mais brilhante terá uma tinta escura e 
doce, e pela magia que esta arte sedutora pode empregar, ouviremos os gemidos 
dolorosos e ternos atravessar e transparecer através do canto melodioso. 

Não é necessário restringirmos apenas ao órgão da voz a faculdade de imitar 
os acentos das paixões; os instrumentos também possuem esta aptidão e alguns 
em alto grau, sobretudo nas mãos de artistas sensíveis. Pela mesma razão, um 
grande número de instrumentos que possuem sua voz e um acento que lhe são 
próprios, empregados alternadamente, combinados em conjunto e se prestando 
um apoio mútuo, poderão exprimir os sentimentos e as paixões de uma maneira 
muito verdadeira para fazer‑nos reconhecer e, ao mesmo tempo, muito delicado 
para deixar‑nos o mérito e o prazer de adivinhá‑los. A música instrumental 
sozinha será, ao menos, uma língua que se escreve sem vogais, como qualquer 
língua oriental; e se ela acompanha as palavras cantadas, as vogais são colocadas. 

Essa união da declamação natural e do canto não pode ser explicado pelas 
palavras; o compositor, o próprio ator, não saberiam definir em que ela consiste. 
Um sentimento seguro, mas escondido, os guia, um a escolher o canto que 
possui certa semelhança com os acentos das paixões, o outro a fazê‑los com 
sensibilidade. Mas é impossível de traçar a rota que eles devem manter, e mesmo 
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talvez reconhecê‑la depois que passaram. Felizmente, é a arte destes homens 
nascidos, senão por eles mesmos ao menos para nós, que tem uma porção desta 
sensibilidade que falta a tantos seres mal organizados; é a arte dos grandes mes‑
tres e dos grandes atores. 

Além dos grandes movimentos das paixões, a música exprimirá ainda pela 
imitação da declamação natural, certos sentimentos do coração humano que não 
se produzem externamente pelas articulação tão fortes e tão determinadas, tais 
quais a melancolia, o desejo, a esperança, o amor, o ódio, a indiferença, a ironia, 
etc. E sua expressão consistirá ainda em imitar a declamação natural que recebe 
de cada língua, o discurso pelos quais seus sentimentos são expressos; ela imitará 
os acentos da voz do ódio, da indiferença, da ternura, como aquelas da dor; e as 
inflexões da voz da ironia, como os gritos do desespero; descreverá a inquietude 
do avaro, seu desenvolvimento suspeito e lento; o humor resmungado do velho 
incomodado, a petulância e as explosões do jovem, a ingenuidade da jovem, as 
reprovações do amante ciumento, a frieza simulada da amante, o mau humor 
que atravessa o sentimento, os carinhos mais ternos da reconciliação, etc.; em 
uma palavra, ela será cômica com o mesmo sucesso e verdade tal qual nós a vimos 
na trágica, e talvez este novo campo será mais vasto e fecundo para ela do que o 
dos grandes sentimentos e das grandes paixões. 

Fundando assim a expressão das paixões pela música sobre a imitação da 
declamação natural, devemos resolver uma objeção que se apresenta. Se a decla‑
mação, diríamos, é arbitrária, se tal inflexão da voz, se tal entonação hoje con‑
sagrada a exprimir um sentimento pode, em uma nação, ser empregada para 
exprimir um sentimento contrário ou ao menos díspar, o que é a expressão da 
música fundada inteiramente sobre a imitação da declamação natural e do acento 
da língua falada?

1.º Eu diria que, supondo a declamação arbitrária em sua origem, ela é tão 
estabelecida e consagrada pelo uso de todas as línguas e em todas as nações, que 
a música pode tomá‑la como modelo. Que ela possa ter sido bem diferente é algo 
com que o compositor não deve se preocupar. Quando imita os acentos da língua 
falada, sua expressão é verdadeira porque ela tem um modelo constante ao qual 
podemos compará‑la: ela é verdadeira, como todos os dias fazemos bons racio‑
cínios a partir de uma suposição que não é um fato. 

Quando a diferença da declamação de uma mesma paixão entre nações dife‑
rentes for maior do que a que se encontra em vigor em cada uma, a música, 
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copiando a declamação nacional, terá uma expressão bem verdadeira porque ela 
despertará todas as idéias e todos os sentimentos que exprimem e que despertam, 
em cada país, as palavras e os discursos acentuados, aos quais estão vinculados 
tais sentimentos e idéias. 

2.º É falso que a declamação que chamamos de natural seja arbitrária: ela 
depende, certamente, de causas físicas cujos efeitos, ao menos até certo ponto, 
são determinados. As paixões são as mesmas em todos os homens e para produ‑
zi‑las externamente, elas não podem utilizar‑se de órgãos semelhantes, tal qual 
a voz, o gesto, etc. A paixão que se utiliza desse órgão modifica‑o da mesma 
maneira, ou ao menos, de um modo bem pouco diferente em todos os homens 
e em todas as nações. 

A modificação que ocorre no órgão, sendo ele mesmo a obra da paixão, não 
pode ser análoga. Existe uma relação entre a dor e a voz da dor tão pouco arbi‑
trária, quanto aquela que se encontra entre a ameaça e o gesto ameaçador, entre 
a súplica e o gesto suplicante. 

Sem dúvida, a declamação chinesa e, sem ir muito longe, a declamação inglesa 
não são as mesmas que a nossa, porém a diferença é pouca: nem o chinês e nem 
o inglês exprimem a dor sombria pelo grito cortante; suas vozes não se elevam 
para pintar a tristeza e suas declamações não são soturnas e arrastadas para 
exprimir os movimentos da alegria. Podemos observar a mesma semelhança entre 
a declamação empregada em todas as línguas para tornar os nossos sentimentos 
que não possuem acentos tão marcados, como a dor ou o desespero, etc., como 
a ternura, a indiferença, a ironia. Enfim, a declamação do mesmo sentimento é, 
por toda parte, encerrada em uma certa região delimitada, e os acentos e os sons 
e as diversas combinações de ambos, contidos entre seus limites, são os modelos 
que a imitação musical copia.

3.º Mas eu vou mais longe, e digo que o emprego e a verdade deste gênero de 
expressão, que tem por objeto as paixões e os sentimentos do coração humano 
são fundados, como a imitação dos objetos físicos, sobre certas relações e certas 
analogias, que tais ou tais combinações de sons e movimentos possuem com os 
sentimentos que a música tenta pintar. 

As analogias que destacamos acima, entre os objetos físicos e os meios que a 
música emprega, podem ajudar‑nos a conceber esses que tratamos aqui. 
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É bem difícil explicar com precisão em que eles consistem; mas é suficiente 
que sejam reais e que nós os reconheçamos nos efeitos que a música produz. Eu 
indicaria aqui alguns, que autorizariam supor muitos outros que não nos encon‑
tramos em condições de indicar. 

Há uma relação entre os sons abafados e o fechamento do coração, cujos 
desgostos da alma ou o sentimento do medo nos fazem experimentar.

Há uma relação entre certos movimentos na música e a agitação interior que 
as paixões causam; entre os movimentos lentos e o abatimento. 

Há uma relação entre um movimento moderado mas andante, e a serenidade 
do espírito; entre um movimento vivo e a alegria; e pela razão contrária, entre a 
lentidão do canto e a tristeza. 

Há uma relação entre a marcha de um canto que surge cromaticamente e o 
sentimento da dor, mesmo que ela seja muda.

Há uma relação entre o modo menor e a melancolia, e entre o modo maior e 
a alegria.

Há uma relação entre certos intervalos, tais como a terça menor, a sexta menor 
aumentada, a quarta e a falsa quinta descendente, etc., e os sentimentos doces; 
e entre os intervalos de terça maior, de quinta, de sexta maior ascendente e os 
sentimentos mais firmes e decididos. 

Estando reunidos os sons que formam estes mesmos intervalos, formam har‑
monias que possuem relações, analogias da mesma espécie ou, ao menos, carac‑
teres muito diferentes segundo a natureza dos intervalos, etc.

Eu não preciso repetir que essas observações são bem incompletas, que algumas 
podem falhar em precisão ou solicitar restrições e modificações; são os artistas 
que devem confirmá‑las ou combatê‑las, mas é suficiente que elas tenham um 
fundo de verdade e é isso que eu creio que ninguém pode contestar. Estou con‑
vencido que todos os compositores se deixam conduzir, talvez sem que percebam, 
por relações desta espécie, o que é suficiente para estabelecer a verdade da obser‑
vação geral, mesmo que possamos fazer julgamentos particulares de cada uma. 

Concluímos que a música pode imitar e pintar objetos físicos e suas diversas 
ações, as paixões, e até mesmo certos sentimentos da alma, que parecem bem 
mais ocultar‑se à imitação. 
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Resta‑me responder a uma objeção geral que tende a contrariar os princípios 
que acabo de expor e que, resolvido de modo satisfatório, os deixará mais soli‑
damente estabelecidos. 

A imitação sobre a qual a música trabalha, quando ela tenta pintar os objetos 
físicos ou os sentimentos do coração humano, é, sem dúvida, bem imperfeita; os 
ruídos feitos pelos objetos físicos, seus movimentos e seus efeitos, os próprios 
gritos da paixão e os acentos da linguagem falada, todas estas coisas são imitadas 
pela música tão vagamente, tão delicadamente, que não podemos olhar seu 
quadro como semelhante. O canto de uma voz ou de um violino, tão delicado 
que seja, não se assemelha em nada àquele do rouxinol, nem a música mais 
ruidosa a uma batalha, ou a uma tempestade ou a uma torrente. Os próprios 
acentos das grandes paixões, e especialmente a declamação natural de todos os 
outros sentimentos, não são fielmente realizados pelos intervalos da música. Os 
acentos da língua falada não são nem apreciáveis pelo ouvido do compositor, 
nem executáveis pela voz cantada ou pelos instrumentos; eles não se submetem 
a nenhum compasso, nem a algum período; o compasso e o período não podem 
se conciliar, em nenhum caso, com a agitação e a desordem das paixões ou com 
a vagueza e a liberdade das afecções diversas do coração humano: com tantas 
diferenças do original ao pretenso quadro, o que torna a imitação a expressão da 
música?

Essa dificuldade é fundada sobre uma falsa idéia que fazemos sobre o que deve 
ser a imitação nas artes: é necessário maior exatidão. 

É mais fácil concordar que a música exprime e imita os objetos físicos e as 
paixões do coração humano, se nos convencêssemos que sua imitação não tem 
necessidade de ser nem completa, nem exata e nem rigorosa; que ela deve ser 
imperfeita e, diferente da natureza em algum modo, sob a pena de perder uma 
parte de seus direitos sobre a nossa alma e poder produzir em nós as impressões 
que ela quer obter. 

É isso que vou tentar explicar e espero que o que vou dizer não sirva apenas 
para resolver a objeção proposta, mas decida muitas outras questões levantadas, 
há tempos, sobre a teoria das belas artes. 

A imitação em todas as artes deve embelezar a natureza, ou seja, oferecer à 
alma maior prazer do que a própria verdade. Não é a verdade, mas uma seme‑
lhança embelezada que nós pedimos às artes; cabe a nós fazer melhor do que a 
natureza e a arte se compromete imitando. 
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Todas as artes fazem uma espécie de pacto com a alma e os sentidos que elas 
afetam. Este pacto consiste em pedir licenças e prometer prazeres que não seriam 
possíveis sem essas felizes licenças. 

A poesia solicita falar em versos, em imagens, e em um tom mais elevado do 
que a natureza.

A pintura solicita um aumento no tom da cor, corrigir seus modelos, dar às 
suas imitações a nobreza, a graça, a elegância, o frescor, em uma palavra, as 
belezas que os próprios objetos não possuem. Não cabe à arte escrever o que não 
conhece e nem empregar esta espécie de liberdade; algumas vezes ela se afasta 
da exatidão e da verdade rigorosa, sacrifica a precisão e a justeza às imagens e à 
harmonia para proporcionar os maiores prazeres. 

A música toma licenças semelhantes; ela pede cadenciar sua marcha, arredon‑
dar seus períodos, apoiar, fortificar a voz pelo acompanhamento que certamente 
não existe na natureza. Isso, sem dúvida, altera a verdade da imitação, mas 
aumenta, ao mesmo tempo, a sua beleza e oferece à cópia um charme que a 
natureza recusou ao original. 

Homero, o Guia, Pergolesi, fazem a alma experienciar sentimentos deliciosos 
que a natureza jamais teria feito nascer; entretanto, eles são os modelos da arte: 
a arte consiste, pois, em dar‑nos melhor do que a natureza.

Não encontramos na natureza áreas mensuradas, cantos sequenciais e perió‑
dicos, acompanhamentos subordinados a estes cantos; porém não encontramos 
também os versos de Virgílio, nem o Apolo de Belvedere: a arte pode, portanto, 
alterar a natureza ou, ao menos, adorná‑ ‑la para embelezar. 

Nada se parece tanto ao canto do rouxinol quanto os sons desse pequeno 
chalumeau8 que as crianças enchem de água e seu sopro faz chilrear: qual prazer 
nos oferece esta imitação? Nenhum, ou apenas uma surpresa. Mas quando 
ouvimos uma voz ligeira e uma sinfonia agradável que exprime (menos fielmente, 
sem dúvida) o canto do mesmo rouxinol, o ouvido e a alma vão ao encantamento: 
é que as artes promovem qualquer coisa a mais do que a imitação exata da natu‑
reza.

8 Pequeno cano de madeira, plástico, vidro ou metal, usado para aspirar um líquido e dirigir o sopro para 
o exterior fazendo bolhas de sabão, por exemplo. 
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Mas porque eu me contentaria de comparar aqui a música imitando o canto 
do rouxinol à outra imitação, embora mais verdadeira do que essa da música? 
Ousaria dizer que ela traz ainda o próprio modelo da natureza e que temos um 
prazer bem maior em ouvir Se perde l’ussignolo, il caro amato bene, etc., sobre um 
canto delicioso e por uma voz doce e fresca, do que ouvir todos os rouxinóis de 
um arvoredo. Eu sei muito bem que se uma alma sensível, sobretudo amorosa, 
escuta um rouxinol em uma bela noite, no recolhimento que promove a solidão, 
no silêncio da natureza e no distanciamento de todas as outras impressões, ela 
poderá experimentar emoções mais fortes e profundas do que aquelas oferecidas 
por uma música mais agradável; porém, uma multidão de outros sentimentos e 
de circunstâncias reunir‑se‑ão para produzir efeitos que não poderão ser atribuí‑
dos apenas ao canto do rouxinol.

Se perguntássemos agora quais meios a arte emprega para embelezar assim a 
natureza, relaxando o rigor e a exatidão da imitação, eu encontraria vários que 
merecem ser destacados. 

O primeiro é a escolha dos traços. Há momentos em que a natureza simples 
tem todo o encanto que a imitação pode ter: então o que pode torná‑la melhor, 
é ser fiel, mas esses momentos são raros e curtos. Uma mãe ou uma amante 
reclamam naturalmente com os sons de vozes tão suaves, que a música poderia 
ser tocante contentando‑se em apropriar e repetir seus reclamos; mas a natureza 
não é bela em todas as mães e mesmo que seja bela, ela não se sustenta, pois sua 
beleza tem, por vezes, apenas um instante. A verdadeira Berenice9 deixou escapar 
gritos e se deixou levar por movimentos desagradáveis aos ouvidos e aos olhos. 
A música, escolhendo as expressões mais belas da dor e afastando todas aquelas 
que poderiam ferir seus órgãos, embelezará, portanto, a natureza e nos oferecerá 
os maiores prazeres. 

O segundo meio que a arte emprega para nos causar maior prazer do que a 
natureza e se afastando da verdade da imitação, é o direito que ela se permite em 
apresentar, ao mesmo tempo e em um mesmo objeto, uma quantidade de traços 
agradáveis de belezas esparsas que nunca foram unidas. Cada um dos traços da 
Vênus de Médicis existiu separadamente na natureza e o conjunto nunca existiu; 
igualmente, um belo ar patético é a coleção de uma quantidade de acentos fugi‑

9 É provável que o autor se refira a Berenice, ópera de Haendel. 
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dios às almas sensíveis. O escultor e o músico reúnem estes traços dispersos e 
nos oferecem prazeres que a natureza e a verdade jamais nos teriam dado. 

Mas o maior prazer que a imitação menos rigorosa da verdade produz é a 
reflexão sobre o artifício engenhoso que ela utiliza para nos seduzir; prazer con‑
fuso mas vivo, sem o qual o maior encanto da imitação é destruído, e que desa‑
parece desde que a imitação é tomada pela própria verdade e a ilusão é inteira e 
completa.

Que representemos a Vênus de Médicis pintada e colorida e que as cores sejam 
tão vivas que as ilusões tornem‑se invencíveis; esta bela figura não trará mais o 
mesmo prazer à vista como obra de arte; eu digo como obra de arte, pois não 
duvido que tenhamos um prazer muito vivo, porém seria de uma outra espécie, 
o qual não falaremos aqui.

Os capuchinhos de Bolonha, em frente ao São Michel in Bosco10, possuem um 
São Francisco de um artista célebre, que é um belo exemplar de escultura per‑
feitamente colorizada; cremos reencontrar um capuchinho e não somos muito 
gratos ao artista da ilusão. Esta estátua oferece tanto prazer ao olhar quanto um 
quadro sem relevo, ou uma estátua à qual falta o colorido. 

Desde que duas artes, como a escultura e a pintura, se reúnam e empreguem 
seus próprios meios para imitar a natureza, ou seja, um corpo sólido e cores para 
imitar um corpo sólido e colorido, o mérito da arte diminui porque elas empre‑
garam vários meios, e meios muito poderosos quando estão reunidos; e não vemos 
mais a imitação, pelo fato de que ela é muito perfeita. 

É necessário que na estátua, a beleza e a verdade da atitude, dos contornos, da 
roupagem, de toda expressão, combatam, por assim dizer, a cor morta do már‑
more e da pedra; que sejamos gratos ao artista por não ter querido nos enganar 
inteiramente e de ter conseguido, entretanto, nos iludir até certo ponto, apesar 
da diferença que ele deixou subsistir entre sua obra e aquela da natureza.

Quando digo que a ilusão não deve ser completa, isto requer uma explicação, 
pois aparece que quando nós temos sob os olhos uma bela obra de arte, o momento 
no qual ressentimos o maior prazer é aquele em que a ilusão é mais forte. Merope11 
nunca nos emociona mais do que quando cremos ver uma verdadeira mãe prestes 

10 O Monastério de San Michele in Bosco localiza‑se na cidade de Bolonha, Itália. 
11 Merope, ópera de Giacomelli. 
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a bater em seu filho, e nunca somos tocados pela beleza de Zaïre12 quando esta 
ficção interessante torna‑se, aos nossos olhos, o ar da verdade. 

Eu creio que podemos explicar esta contradição aparente, distinguindo dois 
tempos na impressão que as obras de arte causam sobre nós: é necessário que 
haja um momento no qual ignoremos o que nos equivoca, um momento no qual 
cremos ver a natureza e um outro, no qual percebemos a arte que foge e se esconde, 
mas que, como o pastor de Virgílio,

Se cupit ante videri

Estes momentos devem se suceder alternadamente e em pequenas distâncias, 
pois se depois de me terem feito ver uma imitação que eu tenha tomado por uma 
realidade e me deixarem nesta ilusão durante algumas horas, dizem‑me que essa 
é apenas uma imitação, é advertir‑me tarde demais e me enganarem por muito 
tempo. É, talvez, a esta alternativa sustentada de ilusão e de desilusão (peço que 
me perdoem por essa palavra, que é a mais justa que possamos empregar) que 
somos devedores dos maiores prazeres que as artes nos oferecem; ela aciona dois 
dos maiores propulsores da alma, a sensibilidade e a sagacidade, e o que é há de 
mais interessante a se destacar, ela se comprime alternadamente, de onde resulta 
a variedade e o contraste, fonte fecunda de nossos prazeres.

E não é necessário crer que a ilusão, assim interrompida, seja menos forte e 
menos viva do que no momento em que ela ocorre. Ao contrário, estou persua‑
dido que nesse combate da verdade contra ela, ela ganha novas forças para 
subjugar nossos sentidos e nossa imaginação. Quando ela retorna vitoriosa, somos 
inteligentes e nos colocamos à frente de seu jugo. Prestamo‑nos a todas as supo‑
sições, nos afastamos de tudo o que possa nos confundir e desmentir os erros 
que nos são caros; e quão fácil é para a arte nos enganar quando nos tornamos 
seus cúmplices? Nossa sensibilidade excitada, nossa imaginação exaltada pelas 
belezas, as riquezas e esta espécie de luxo das artes, nos dispõem a uma ilusão 
que, mesmo com pouca duração, atua sobre nós com impressões mais fortes do 
que uma imitação mais exata com a qual a ilusão se sustentaria por mais tempo. 

Plutarco, no quinto livro do Questões Conviviais, desenvolve esses mesmos 
princípios de um modo tão verdadeiro, que não posso me recusar em citar, e 

12 É provável que o autor se refira a Zaïre, personagem da ópera Les Indes Galantes, de Rameau. 
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assim, transcreverei a tradução de Amyot, apenas para descansar daquilo que eu 
mesmo escrevi. 

Ele pergunta: porque ouvimos e vemos de bom grado aqueles que fazem o irado 
e o irritado, mas não aqueles que verdadeiramente o são. “Diz ele, nós amamos as 
coisas engenhosas e artificiais; se alguém, acrescenta ele, apresenta a uma criança 
um pequeno cão ou um pequeno boi feito de massa, verão que ele compreenderá 
o que está figurado. Semelhantemente também, se oferecermos a ele dinheiro 
em massa e qualquer pequeno animal formatado em prata, ele demorará muito 
mais para ver que o espírito do artifício está misturado... Aquele que se irrita de 
verdade, mostra apenas as paixões comuns e ordinárias; mas ao representá‑las e 
imitá‑las, existe a destreza e a sutileza do espírito, para os que sabem fazer; é por 
isso que temos prazer em ver um e desprazer em olhar o outro. Nós vemos com 
tédio e tristeza aqueles que morrem ou os que estão doentes e, ao contrário, temos 
prazer em ver e admiramos um Filocteto pintando um de seus quadros ou uma 
Jocasta de bronze fundida em um molde, etc...: é passa‑tempo de ver e ouvir, o 
prazer não está nem na vista e nem no ouvido, mas no entendimento..., pois 
nosso entendimento se deleita na imitação como algo que lhe é próprio, etc.”. 

Eu disse que esse princípio (que a imitação não deve ser inteira e perfeita) é 
comum a todas as belas artes e que podemos nos servir utilmente para resolver 
várias questões, desde muito tempo em voga, sobre a arte dramática, a poesia, a 
eloqüência, etc. Eu me permitiria aqui aplicá‑la apenas à arte dramática. 

Discutimos se as obras dramáticas devem ser em verso ou em prosa; se a tragé‑
dia deve ser escrita no estilo que chamamos de natural; se a beleza dos versos de 
Racine não é prejudicial à verossimilhança; se os acontecimentos devem ser con‑
duzidos exatamente como eles se apresentam na natureza; se podemos descartar 
as três unidades; se a declamação deve ser nobre e elevada, ou familiar, etc. 

Parece‑nos que aqueles que efetivamente querem que Cesar e Agamenon falem 
em prosa, que falem no mesmo estilo que um grego ou um romano falava com 
seu amigo ou com sua esposa em sua casa; aqueles que acham que Athalia e 
Clitemnestra devem declamar como uma burguesa ou, se quisermos, como uma 
rainha que falou à própria filha ou a seu marido em seu quarto de dormir, todos 
esses que, em uma palavra, não reconhecem uma verossimilhança teatral total‑
mente distinta da verossimilhança real física, daquela dos eventos, enganam‑se 
por quererem que a imitação seja muito perfeita, e tal é incompatível com o gênio 
e as riquezas das belas‑artes.



141

Morellet e a expressão musical

No fundo, qual a necessidade da imitação ser tão exata se a própria arte tor‑
na‑nos mais indulgentes sobre a verossimilhança, e se esta imitação mais livre, 
tão imperfeita como a supomos, torna‑se ela mesma verossímil? Pois é o que 
ocorre de fato: esses acessórios que olhamos como se nos afastando da natureza, 
a harmonia e a beleza dos versos, a nobreza (não digo a ênfase) da declamação, 
criam sobre nós impressões vivas, nos dispõem fortemente à ilusão para tornar 
inútil uma imitação mais minuciosa, ao mesmo tempo em que nos oferecem 
prazeres que a imitação exata jamais nos oferecerá. 

Apresentaram por muito tempo em Nápoles, comédias nas quais copiavam 
exatamente a natureza: o lugar da cena não era, como nos teatros, uma decora‑
ção pintada, mas uma ou duas casas verdadeira, um jardim, uma rua. Em uma 
dessas casas na qual vemos o interior, um casal de amantes, um marido e sua 
esposa estão conversando; um homem está doente no seu leito enquanto sua 
filha, em um balcão, faz sinais para seu enamorado; dez a doze pessoas, e algumas 
vezes trinta ou quarenta estão no teatro ao mesmo tempo; alguns jogam, outros 
conversam; vemos toda a desordem de uma casa; os lacaios que vão e vêm, um 
senhor que dá as ordens, uma pessoa esperada chegando em uma carruagem com 
todos os seus; comem, bebem, etc. Em uma palavra, não é uma representação, 
mas a própria coisa. Sobre esta exposição, eu sei que alguns de meus leitores, e 
talvez mais de um literato, poderão lamentar esse gênero de espetáculo. Poderá 
até mesmo se opor à paixão que os napolitanos mostraram por esta comédia: 
mas eu sempre diria que esse é um espetáculo de um povo ainda na infância das 
belas artes, de uma nação que esqueceu Menandro e Terêncio e nunca conheceu 
Racine e Molière. Estes são os antigos Attellanes13, e trazê‑los novamente entre 
nós seria reduzir aos alimentos da idade do ouro, pessoas acostumadas a fazer 
boa comida. 

Como puderam crer que a arte ganharia alguma coisa se confundindo assim 
com a natureza e a copiá‑la servilmente? Seria aniquilá‑la querendo aperfeiçoá‑la. 
Se não quero ver o que se passa na rua e em uma casa, não tenho necessidade de 
ir ao teatro. Dizem‑me que este espetáculo é tão semelhante que é a própria coisa; 
mas é exatamente nisso que ele é vicioso, pois não é a própria coisa que eu quero 
ver, é a sua imitação. 

13 Originariamente, era o antigo entretenimento romano. 
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Retornemos à música, de cuja digressão não nos afastamos muito, e conclua‑
mos que, como as outras belas artes, ela pode se contentar com uma imitação 
leve, que isso não será visto como fraqueza, mas delicadeza de expressão; que as 
fracas analogias serão por si mesmas meios de imitação; que sua imitação não 
será menos verdadeira e que suas representações serão semelhantes, senão pela 
exatidão de cada traço, mas ao menos pelo número de similitudes que ela será 
capaz de reunir; e enfim, que a imitação e a expressão talvez lhe pertençam em 
um grau muito mais alto do que nas outras artes, que possuem sobre nós um 
grande império, e que jogam nossos sentidos e nossa imaginação em tão doces 
ilusões. 
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